LEGE
pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – La articolul 5 din 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, alineatul (1) se completează cu
litera p) cu următorul cuprins:
„p) licențiază/autorizează/emite avizul pentru înregistrarea de stat,
reglementează și supraveghează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor și a
intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, a Biroului Național al Asigurătorilor
de Autovehicule din Republica Moldova, a asociațiilor de economii și împrumut, a
birourilor istoriilor de credit și a organizațiilor de creditare nebancară.”
Art. II. – Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 se completează cu următorul enunț: „În sensul prezentei legi,
piața financiară nebancară cuprinde entitățile din domeniul de supraveghere al
Comisiei Naționale.”
2. La articolul 4, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Autoritatea Comisiei Naționale se extinde asupra participanților la piața
financiară nebancară, care cuprind emitenții de valori mobiliare, participanții
profesioniști la piața financiară nebancară și investitorii.
(2) Participanți profesioniști la piața financiară nebancară, denumiți în
continuare participanți profesioniști, sunt persoanele licențiate sau autorizate să
desfășoare activități pe piața de capital și fondurile nestatale de pensii.”
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3. La articolul 6 alineatul (1):
litera f) se abrogă;
la litera h), liniuțele a doua, a treia, a cincea și a șasea se abrogă.
4. Articolul 8:
la litera m), textul „registrul de stat al asigurătorilor (reasigurătorilor),
brokerilor de asigurare și/sau reasigurare și al actuarilor,” se exclude;
la litera q), cuvintele
reasigurătorului” se exclud;

„și

pentru

înregistrarea

asigurătorului

și

literele r) și s) se abrogă.
5. La articolul 9 alineatul (1), litera p) se abrogă.
Art. III. – Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, noțiunea „autoritate de supraveghere” va avea următorul
cuprins:
„autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei;”.
2. La articolul 29 alineatul (623), textul „prin derogare de la prevederile art. 27
alin. (3) lit. d) și alin. (4) lit. b) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a
Pieței Financiare,” se exclude.
Art. IV. – La articolul 2 din Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (republicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 44–48, art. 85), cu
modificările ulterioare, noțiunea „autoritate de supraveghere” va avea următorul
cuprins:
„autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei;”.
Art. V. – La articolul 3 din Legea asociațiilor de economii și împrumut
nr. 139/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116,
art. 506), cu modificările ulterioare, noțiunea „autoritate de supraveghere” va avea
următorul cuprins:
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„autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei;”.
Art. VI. – Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit (republicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 316–321, art. 546), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, noțiunea „autoritate publică competentă” va avea următorul
cuprins:
„autoritate publică competentă – Banca Națională a Moldovei;”.
2. La articolul 18 alineatul (1), textul „Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie
1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu textul „Legea
nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei”.
Art. VII. – Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 108–112, art. 200), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, noțiunea „autoritate de supraveghere” va avea următorul
cuprins:
„autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei;”.
2. La articolul 6 alineatul (2), textul „Legea nr. 192/1998 privind Comisia
Națională a Pieței Financiare” se substituie cu textul „Legea nr. 548/1995 cu privire
la Banca Națională a Moldovei”.
3. La articolul 7 alineatul (3), litera i) se abrogă.
Art. VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2023.
(2) În termen de 30 de luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova:
a) Guvernul, în comun cu Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională
a Pieței Financiare, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației
în concordanță cu prezenta lege;
b) Comisia Națională a Pieței Financiare va asigura transferul bazelor de date,
pe suport de hârtie și în formă electronică, necesare pentru asigurarea implementării
prevederilor prezentei legi și pentru asigurarea exercitării atribuțiilor Băncii
Naționale a Moldovei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 548/1995 cu
privire la Banca Națională a Moldovei.
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(3) Banca Națională a Moldovei nu poartă răspundere pentru actele sau faptele
îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea de
către Comisia Națională a Pieței Financiare, până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, a atribuțiilor privind licențierea/autorizarea/emiterea avizelor pentru
înregistrarea de stat, precum și privind reglementarea și supravegherea activității
asigurătorilor, reasigurătorilor și a intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări,
a Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova, a
asociațiilor de economii și împrumut, a birourilor istoriilor de credit și a
organizațiilor de creditare nebancară.
(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul angajat al Comisiei
Naționale a Pieței Financiare antrenat nemijlocit în activitățile de licențiere,
autorizare, reglementare și supraveghere a asigurătorilor, reasigurătorilor și
intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, a Biroului Național al Asigurătorilor
de Autovehicule din Republica Moldova, a asociațiilor de economii și împrumut, a
birourilor istoriilor de credit și a organizațiilor de creditare nebancară se transferă în
cadrul Băncii Naționale a Moldovei, în conformitate cu legislația muncii.
(5) Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare va iniția procedura de
preavizare a personalului indicat la alin. (4) în termen de 3 luni până la data de
1 iulie 2023.
(6) Disponibilizarea personalului indicat la alin. (4) se va efectua în
conformitate cu legislația muncii, în cazul imposibilității transferului acestuia.
Cheltuielile de disponibilizare a personalului se vor efectua din contul și în limita
bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
(7) Banca Națională a Moldovei, în termenul stabilit la alin. (5), va aproba
modificările corespunzătoare ale statelor de personal proprii și va întreprinde
măsurile necesare în vederea realizării transferului personalului indicat la alin. (4).
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