
 

Proiect  

Lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

 

Art. I  -  Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995  cu privire la Banca Naţională 

a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57), cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1. Articolul 11: 

alineatul (4) va avea următorul cuprins:  

      „(4) actele Băncii Naționale în domeniul politicii monetare și valutare, 

inclusiv măsurile de salvgardare, actele Băncii Naționale cu privire la 

administrarea specială asupra băncii, actele Băncii Naționale adoptate în 

procesul de evaluare și supraveghere a calității acționarilor entităților 

supravegheate de Banca Națională, precum și măsurile implementate de  Banca 

Națională sau de administratorul special în cursul administrării  speciale a 

băncii, pot fi contestate doar sub aspectul procedurii de adoptare,  în termen de 

30 de zile, la Consiliul de administrație a Băncii Naționale”. 

       se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: 

     „(5) Consiliul de Administrație a Băncii Naționale va examina contestațiile în 

termen de 15 zile.” 

2. Articolul 26 se completează cu litera ș) cu următorul cuprins:  

”ș) examinează contestațiile privind actele normative ale Băncii Naționale” 

 

Art. II - Legea contenciosului administrativ  nr. 793-XIV din 10 februarie 

2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 57-58), cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1. Articolul 11 se completează cu următoarea propoziție: 

”Acțiunile de contencios administrativ  privind actele Băncii Naționale  sau 

nesoluționarea unei cereri în termenul legal se înaintează în judecătoria în a cărei 

rază  de activitate își are sediul Banca Națională”. 

2. La articolul 21: 

 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

         ”(3) Prin derogare de la prevederile alineatul (2)  pînă la soluționarea 

definitivă a cauzei de către instanța de judecată nu pot fi suspendate executarea 

actelor Băncii Naționale cu privire la retragerea licenței băncii, cu privire la 

inițierea procedurii de lichidare silită, precum și măsurile implementate de 

Banca Națională sau de lichidator  în cursul lichidării silite a băncii.” 

         se completează cu alineatele (4)-(9) cu următorul cuprins: 

”(4) Suspendarea executării actelor Băncii Naționale în domeniul politicii 

monetare și valutare, inclusiv măsurile de salvgardare, actele Băncii Naționale 



cu privire la administrarea specială asupra băncii, actele Băncii Naționale 

adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității acționarilor entităților 

supravegheate de Banca Națională, precum și măsurile implementate de  Banca 

Națională sau de administratorul special în cursul administrării  speciale a 

băncii, poate fi cerută în instanța de judecată numai după contestarea acestor 

acte la Consiliul de administrație a Băncii Naționale, în termen de 30 de zile de 

la adoptarea Hotărîrii Consiliului de administrație a Băncii Naționale sau de la 

nesoluționarea în termen. 

 (5) Suspendarea executării actelor Băncii Naționale menționate la alineatul 

(4) poate fi dispusă de instanța de judecată  numai la cererea reclamantului, 

concomitent cu înaintarea acțiunii și doar în cazul în care sunt întrunite 

cumulativ următoarele condiții: 

a) executarea actului este susceptibilă de a provoca daune severe, care  ar 

putea fi remediate cu dificultate şi dacă au fost prezentate suficiente dovezi 

pentru a susține acțiunea; 

b) reclamantul poate dovedi că suspendarea este necesară pentru a evita 

prejudicierea gravă și ireparabilă a intereselor sale; 

c) prejudiciul care ar putea fi cauzat acestuia depășește interesul public 

urmărit prin emiterea actului administrativ contestat. 

(6) Instanța de judecată este obligată să examineze cererea de suspendare a 

executării actelor Băncii Naționale cu citarea obligatorie a reclamantului, 

pîrîtului în termen de cel mult 3 zile de la prezentarea referinței sau data la care 

trebuia prezentată referința.  

 (7) Neprezentarea la ședința de judecată, fără motive temeinic justificate, a 

părților și/sau a reprezentanților lor nu împiedică examinarea cererii. 

 (8) Instanța de judecată pronunță o încheiere motivată privind suspendarea 

sau refuzul suspendării actelor Băncii Naționale.  

(9) În baza încheierii de suspendare a actului Băncii Naționale, instanța 

eliberează titlu executoriu reclamatului, iar copia încheierii se remite pîrîtului.” 

3. Articolul 23 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

Cererile de contestare a Hotărîrilor Consiliului de administrație a  Băncii 

Naţionale a Moldovei se examinează de instanța de judecată, doar sub aspectul 

procedurii de adoptare, în termen de 3 luni din data depunerii. În scopul 

asigurării unui proces echitabil instanța de judecată este obligată să întreprindă 

toate măsurile necesare pentru ca în interiorul termenului menționat părţile în 

proces să dispună de suficient timp pentru    a-şi pregăti apărarea, iar judecătorul 

- de posibilitatea  de a examina  minuţios cauza”.   
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