LEGE
pentru modificarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300,
art. 544), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, după partea introductivă se introduce următoarea noțiune:
„Asistență de lichiditate în situații de urgență – furnizare de lichiditate de
către Banca Națională, din banii acesteia, sau orice altă formă de asistență în situații
de urgență care poate conduce la creșterea volumului de bani ai Băncii Naționale,
unei bănci solvabile și viabile care se confruntă cu probleme temporare de
lichiditate, fără ca o astfel de operațiune să fie parte componentă a politicii
monetare.”
2. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se completează cu textul „ , inclusiv
asistență de lichiditate în situații de urgență”.
3. La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Banca Națională poate remunera rezervele obligatorii menținute de bănci.
Principiile și modul de remunerare a rezervelor obligatorii se stabilesc prin actele
normative ale Băncii Naționale.”
4. Articolul 18:
la alineatul (1), literele c) și d) se abrogă;
la alineatul (2), textul „ , scontări și rescontări ale instrumentelor negociabile”
se substituie cu textul „ale instrumentelor financiare”;
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alineatul (21) se abrogă;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Prevederile Codului administrativ nu sînt aplicabile procedurii de
elaborare, aprobare, aplicare și retragere, revocare sau anulare a actelor Băncii
Naționale emise în aplicarea alin. (2).”
5. Legea se completează cu articolul 181 cu următorul cuprins:
„Articolul 181. Asistența de lichiditate în situații de urgență
(1) Pentru a menține stabilitatea sistemului financiar, Banca Națională poate
acorda, la deplina sa discreție și în condițiile stabilite de către aceasta, băncilor
solvabile și viabile care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate asistență
de lichiditate în situații de urgență, garantată cu activele indicate la art. 18 alin. (1).
(2) Termenul pentru care se acordă asistența de lichiditate în situații de
urgență este de pînă la 3 luni, cu posibilitatea extinderii acestuia, în mod excepțional,
pentru o perioadă nu mai mare de un an de la data acordării, în condițiile stabilite de
Comitetul executiv al Băncii Naționale.
(3) Asistența de lichiditate în situații de urgență se acordă la o rată a dobînzii
superioară ratei aplicate de Banca Națională la operațiunile sale de creditare, inclusiv
la facilitatea permanentă de creditare.
(4) Prevederile Codului administrativ nu sînt aplicabile procedurii de
elaborare, aprobare, aplicare și retragere, revocare sau anulare a actelor Băncii
Naționale emise în aplicarea alin. (1)–(3).”
6. La articolul 27 alineatul (1) litera d), cuvîntul „credit” se substituie cu
textul „asistență de lichiditate în situații de urgență”, iar textul „art. 18 alin. (3)” se
substituie cu textul „art. 181”.
7. La articolul 71 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
„c) să achiziţioneze, în scopul acoperirii sumelor care îi sînt datorate, orice
bunuri și să exercite drepturile și obligațiile aferente acestor bunuri, cu condiția ca
ea să se elibereze de aceste bunuri cît mai curînd posibil;”.
Art. II. – La articolul 3811 alineatul (3) litera b) din Legea instituțiilor
financiare nr. 550/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, textul „ , conform art. 18
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alin. (3) din Legea nr. 548-XIII din 21 iunie 1995 cu privire la Banca Națională a
Moldovei” se exclude.
Art. III. – Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile
de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. Articolul 3:
la alineatul (1), litera f) se abrogă;
la alineatul (2), textul „litera f) și” se exclude.
2. La articolul 9, textul „ , f)” se exclude.
3. La articolul 33, litera c) se abrogă.
4. Articolul 42:
în denumirea articolului, textul „în situații de criză sistemică sau de pericol al
apariției acesteia și” se exclude;
la alineatul (1), textul „în situații de criză sistemică sau de pericol al apariției
acesteia, precum și” se exclude;
la alineatul (2), textul „lit. f) și” se exclude;
alineatele (3) și (4) se abrogă.
Art. IV. – Legea nr. 184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293–305, art. 622) se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (5) se abrogă.
2. La articolul 8 litera b), textul „instrumentelor financiare și/sau a creanțelor
pecuniare în vederea stingerii acestor obligaţii” se substituie cu textul „valorii lor
drept plată a acestor obligaţii”.
Art. V. – Legea nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 707), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
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1. La articolul, 2 punctul 6) va avea următorul cuprins:
„6) asistență de lichiditate în situații de urgență – astfel cum este definită la
art. 2 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;”.
2. La articolul 25 alineatul (2), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
„b) asistența de lichiditate în situaţii de urgenţă din partea băncii centrale;
c) asistența de lichiditate din partea băncii centrale oferită cu garanţii, rate ale
dobînzilor sau durate nonstandard.”
3. La articolul 29 litera i), textul „asigurarea de lichiditate” se substituie, în
ambele cazuri, cu textul „asistența de lichiditate”.
4. La articolul 32 alineatul (1), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
„b) asistența de lichiditate în situaţii de urgenţă din partea băncii centrale;
c) asistența de lichiditate din partea băncii centrale oferită cu garanţii, rate ale
dobînzilor sau durate nonstandard.”
5. La articolul 62 alineatul (2), textul „art. 18” se substituie cu textul
„art. 181 ”.
6. În partea introductivă a articolului 76, textul „asigurare de lichiditate” se
substituie, în ambele cazuri, cu textul „asistență de lichiditate”.
Art. VI. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
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