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Stimate Dle Vicepreședinte, 

 

Din numele Asociației Patronale “Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) 

venim să Vă asigurăm de înaltele noastre considerațiuni. 

 

Prin intermediul respectivei adresări, dorim să ne expunem detaliat asupra proiectului de lege privind 

introducerea taxei de supraveghere pentru sectorul de organizații de creditare nebancare în mărime de până 

la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a soldului creditelor nebancare și leasingului financiar înregistrat. 

 

În corespondența anterioară cu Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare „CNPF”), AmCham și-a 

exprimat dezacordul vizavi de stabilirea unei plăți regulatorii de funcționare şi supraveghere pe piața de 

creditare nebancară, considerând că introducerea acesteia va avea efect negativ direct asupra industriei de 

creditare nebancară invocând o serie de argumente juridice și economice.  

 

Din raționamentele juridice menționăm următoarele: 

1. În condițiile instituirii unui impozit deghizat sub formă de plată de supraveghere, costul produselor oferite 

de către industriile respective va crește corespunzător, încălcându-se principiul concurenței loiale pe piața 

de creditare între industria bancară și cea nebancară, a organizațiilor de microfinanțare și de leasing. În 

acest sens prezentăm prevederile art. 2, alin. (1), lit. b), Legea Concurenței, nr. 183 din  11.07.2012: 

„Prevederile prezentei legi se aplică faptelor acțiuni sau inacțiuni ce au ca obiect sau au ori pot avea ca efect 

restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, precum şi faptelor acțiuni de concurență neloială, 

care sînt săvârșite de […] autorități ale administrației publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, 

prin deciziile emise sau prin actele adoptate, intervin pe piață, influențând direct sau indirect concurența, cu 

excepția situațiilor când asemenea măsuri sînt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes 

public major.”. Așadar, sugerăm obținerea avizului Consiliului Concurenței în ceea ce privește legalitatea 

instituirii respectivei plăți. 

 

2. Suplimentar, facem referire la prevederile art. 126 din Constituția Republicii Moldova, care stipulează că 

Statul trebuie să asigure printre altele libertatea comerțului şi activității de întreprinzător, protecția 

concurenței loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție. Așadar, în 



 

situația în care băncile nu sunt supuse plăților regulatorii, instituirea acestora în raport cu organizațiile de 

creditare nebancare ar distorsiona concurența liberă între industrii, fiind contrară prevederilor precitate. 

 
3. Considerăm că în contextul instituirii unei taxe de supraveghere, autorul proiectului de lege va ține cont 

de principiile de bază ale legiferării, în parte ce ține de oportunitatea și contextul1 social și economic privind 

introducerea respectivei taxe, cât și efectul acesteia asupra industriei de creditare nebancare. 

 

Din raționamente economice menționăm următoarele:  

Urmărind argumentarea CNPF, expusă în cadrul Notei Informative a respectivului proiect de lege se 

menționează că este nevoie de un număr minim de 7 persoane nemijlocit încadrate în activitatea de 

supraveghere a organizațiilor de creditare nebancare (estimativ 120). În condițiile impunerii normelor de 

prudență financiară sectorului de Asociații de Economii și Împrumut, format de un total de 303 asociații, rolul 

și implicarea CNPF în reglementarea respectivei piețe este unul sporit,, în comparație cu efortul destinat 

supravegherii neprudenţiale a sectorului OCN (reprezentat de ~100 companii). Prin urmare, cum s-a stabilit 

cu certitudine și în documentele internaționale de referință2,  instituțiile financiare nedepozitare (nebancare) 

nu produc un risc macroeconomic similar celor depozitare.  Remarcăm faptul că, deși s-a redus semnificativ 

mandatul CNPF în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere a pieței OCN (prin eliminarea supravegherii 

prudențiale), necesarul minim de personal nu a fost ajustat la noile necesități. 

 

Astfel, în urma deducerilor efectuate, constatăm că efectivul de personal destinat supravegherii sectorului 

OCN este supraevaluat. Adițional, considerăm nejustificată alocarea unui buget echivalent cu 80% din fondul 

de retribuție a salariaților pentru cheltuieli de încadrare și formare profesională. Cele mai bune practici de HR 

din mediul privat presupun alocarea unei sume de până la 3% din fondul de retribuire a muncii, în scopuri de 

formare profesională. 

 

Supravegherea bazată pe gradul de risc, implementată de CNPF pe piața financiară nebancară în 

conformitate cu cele mai bune practici internaționale în domeniu, are drept punct de pornire diferențierea 

efortului de supraveghere (și, implicit, a resurselor de supraveghere, inclusiv plățile colectate) în funcție de 

gradul de risc pe care activitățile supravegheate îl produc asupra stabilității financiare și protecției intereselor 

publicului larg. Adițional, tranziția la utilizarea tehnologiilor informaționale (propus ca unul din obiectivele de 

bază în strategiile de dezvoltare a CNPF) va contribui atât la eficientizarea procesului de supraveghere a 

sectorului respectiv, cât și la diminuarea costurilor de supraveghere. 

 

Suplimentar, sugerăm instituirea mărimii maxime a taxei, reieșind din realitățile social economice. 

Considerăm netransparentă procedura de promovare a unei valori superioare, mizând că aceasta nu va fi 

aplicată. Studiul din cadrul Anexei I, denotă faptul că de regulă autoritatea de supraveghere aplică plafonul 

maxim admisibil stipulat în cadrul Legii nr. 192-XIV din 12.11.98. 

 

Din raționamente sociale menționăm următoarele: 

Sectorul de creditare nebancar este recunoscut la nivel mondial ca fiind o industrie strategică, atât pentru 

economiile emergente, cât și pentru țările dezvoltate. Rolul acesteia rezidă nu doar în oferirea creditelor 

                                                           
1 Articolul 4, alin. (3), lit. a), Legea nr. 780 din  27.12.2001 
2 Leasing in Development. Guidelines for Emerging Economies. 2009 Edition, IFC și Microfinance Consensus Guidelines. 
Guiding Principles on Regulation and Supervision of Microfinance. World Bank 



 

pentru acoperirea necesităților curente ale păturilor vulnerabile ale societății (oferind astfel un standard de 

viață mai bun), dar este privită ca un mijloc de acces la resurse financiare la etapa inițierii afacerilor, ulterior 

servind în calitate de catalizator de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii. În acest sens, organizațiile 

internaționale de dezvoltare deja au conștientizat valoarea acesteia, percepând-o ca o verigă importantă în 

procesul de promovare a incluziunii sociale3. Respectiv, Uniunea Europeană elaborează și implementează 

constant programe de dezvoltare a industriei de creditare nebancare, având obiective ambițioase, inclusiv 

componente de finanțare a acestora4. Așadar, prin prisma eforturilor partenerilor strategici ai Republicii 

Moldova de a impulsiona dezvoltarea sectorului, plasarea unor costuri adiționale asupra industriei se 

consideră cel puțin neoportună.  

 

Deși prevederile Legii nr. 235 din  20.07.2006 nu sunt opozabile activității de întreprinzător din domeniul 

financiar (bancar şi  nebancar), sugerăm Comisiei Naționale a Pieței Financiare să ține cont de principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător, în parte ce ține de echitabilitatea (proporționalitatea) în 

raporturile dintre stat şi întreprinzător5.  

 

Totuși, având în vedere: (i) necesitatea promovării în Republica Moldova a unui sistem de supraveghere 

adecvat în piața financiară nebancară atât sub aspect cantitativ, cât și calitativ, dar și (ii) dificultatea practică 

de a suplini în prezent deficitul bugetului CNPF din contul bugetului public național, model prevalent în 

statele industrial dezvoltate, o soluție de compromis (de exemplu pentru o perioadă de tranziție) ar putea fi 

acceptarea unei taxe de supraveghere, a cărui cuantum ar rezultată dintr-o așezare justă a sarcinii. Din 

perspectiva noastră, în nici un caz mărimea taxei de supraveghere în mărime de pînă la 0,01 la sută din 

volumul creditelor nebancare acordate și leasingului financiar înregistrat, dar nu mai mult de 50000 MDL.”. 

 

Vă mulțumim pentru colaborare şi ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea comentariilor şi 

recomandărilor adresate, în cadrul unei întâlniri.  

 

 

Cu deosebită considerațiune, 

 

Mila Malairău 

 

 

Director Executiv 

A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

 

                                                           
3 Pg. 4, A Guide to Regulation and Supervision of Microfinance, October 2012 Edition, CGAP 
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jasmine/ 
5 Articolul 4 



ANEXA I 

Studiu privind practica de aplicabilitate a plăților regulatorii de funcționare aplicate societăților de asigurare, brokerilor de asigurare și asociațiilor de 

economii și împrumut prin prisma elaborării bugetului autorității de supraveghere raportat la plafonul maxim aplicabil 

 

Subiecți PR1 20102 20112 20122 20132 20142 20152 

Societăți de asigurare 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Brokeri de asigurare 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 

Asociații de economii și 

împrumut 
0,5% – 0,4 – 0,5%** 0,4 – 0,5%** 0,4 – 0,5%** 0,4 – 0,5%** 0,5% 

** Plăţile asociaţiilor de economii şi împrumut cu licenţă de categoria A (0,4)%, categoria B (0,5)%, din valoarea medie anuală a activelor nete. 

 

                                                           
1 Plăți regulatorii de funcționare prevăzute în cadrul Legii Nr.192-XIV din 12.11.98. 
2 Date colectate din Hotărîrile Parlamentului cu privire la aprobarea bugetelor anuale a  Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru perioada 2010 – 2015 


