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proiect 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Â R E  nr._______ 

 

din____ ____________2020 

 

cu privire la aprobarea proiectului de lege  

privind modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995 

cu privire la Banca Naţională a Moldovei 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca 

Naţională a Moldovei. 

 

 

 

Prim-ministru                                                         

Contrasemnează: 

           Ministrul justiției 
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Proiect 

L E G E 

privind modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995 

cu privire la Banca Naţională a Moldovei 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Articolul 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Naţională a 

Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–

300, art. 544), se modifică după cum urmează: 

la alineatul (1), cuvântul „administrativ” se substituie cu cuvântul 

„contravențional”; 

la alineatul (2): 

cuvântul „administrative” se substituie cu cuvântul „contravenționale”, iar 

prima propoziție se completează cu textul „sau de persoanele prevăzute la alin. 

(1) în cazul în care își asumă benevol suportarea cheltuielilor respective”; 

se completează cu alineatul (2
1
) cu următorul cuprins: 

„(2
1
) În cazul în care instanța de judecată a constatat, printr-o hotărâre 

definitivă, îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credință, a oricărui fapt 

sau act legat de exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale, care a cauzat prejudicii 

unor terți, cheltuielile ocazionate, prevăzute la alineatul (2), se compensează 

Băncii Naționale de către persoana în privința căreia a fost adoptată această 

hotărâre, dacă aceste cheltuieli au fost suportate de Banca Națională.”; 

la alineatul (4), textul „și (2)” se substituie cu textul „ , (2) și (2
1
)”. 

Art. II. – (1) Prezenta lege întră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 (2) Banca Națională a Moldovei, în termen de 6 luni de la publicarea 

prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile 

prezentei legi. 

 

Președintele Parlamentului 


