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Direcţia generală juridică
AVIZ
la proiectul de lege pentru modificarea art.52 din
Legea privind redresarea i rezoluţia băncilor
(nr.315 din 26.09.2018)

Direcţia generală juridică a examinat în regim de urgenţă proiectul de lege
menţionat, prin prisma prevederilor art.54 din Regulamentul Parlamentului i ale
Legii privind actele legislative nr. 1 00/20 1 8, i comunică următoarele.
I. Áspecte cu caracter general iprocedura1
1. Proiectul de lege a fost înaintat spre examinare în Parlament cu titlu de
iniţiativă legislativă a deputaţilor în Parlament, în temeiul prevederilor art.73 din
Constituţie i art.47 alin.(1) din Regulamentul Parlamentului.
2. Obiectul de reglementare al proiectului de lege este modifcarea
propoziţiei a doua din art.52 al Legii privind redresarea i rezoluţia băncilor
nr.232/20 1 6.
3. Scopul normelor de modţficare, potrivit Notei informative, este atribuirea
Băncii Naţionale a Moldovei dreptului de a prelungi, în mod excepţional, perioada
de desemnare a unui administrator temporar, de cîte ori este necesar, în cazul în
care condiţiile privind desemnarea administratorului temporar continuă să fie
îndeplinite.
4. Potrivit clauzei de adoptare, proiectul de lege este atribuit la categoria
legilor organice, adoptarea acestuia fiind de competenţa exclusivă a Parlamentului.
Conform art.10 alin.(2) din Legea nr.100/2017 i art.87 din Regulamentul
Parlamentului legea organică se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, ce
constituie votul a cel puţin 5 1 de deputaţi, după examinare în cel puţin două lecturi.
5. Cu referire la procedura de înaintare a proiectului de lege spre examinare
în Parlament, menţionăm că proiectele de legi urmează a f înaintate spre
examinare cu respectarea tuturor etapelor procesului legislativ stabilite de
legislaţie, în vederea asigurării respectării principiilor generale ale legiferării
prevăzute de Legea nr. 1 00/20 1 7. Insă, proiectul de lege a fost adoptat de Parlament
în I lectură pe data de 27.09.2018, la o zi de la data înregistrării, examinarea
avizelor i amendamentelor urmînd să fie efectuată la etapa de pregătire a
proiectului de lege spre examinare în lectura 11.
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6. Reieind din considerentul că proiectul de lege prevede modifcarea unui
act legislativ adoptat în scopul transpunerii legislaţiei comunitare, este necesară
respectarea procedurii de evaluare a nivelului de concordanţă a normelor juridice
de modificare cu actele comunitare transpuse, în special a art.36 alin.(2) din Legea
nr.100/2017.
În scop de informare, atenţionăm că propoziţia a doua a art.52 din 1,egea
nr.232/20 1 6 în redacţia propusă în proiectul cle lege este preluată din art.3 O alin.(7)
al Directivei 20 1 4/59/IJE.
Potrivit art.32 alin.(1) i alin.(2), art.35 alin.(1), art.36 alin.(2) din Legea
nr. 1 00/20 1 7 proiectul de lege urmează a fi supus expertizei de compatibilitate,
juridice i anticorupţie, care sunt obligatoriipentru toate actele legislative.
Iar potrivit art.6 alin.(3) din Legea nr.548/1995, orice proiect de act normativ
al autorităţilor publice care priveşte domeniile în care Banca Naţională are atribuţii
va fi adoptat după ce, în prealabil, s-a solicitat avizul Băncii Naţionale. Avizul va fi
transmis în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare.
11. Obiecţii ipropuneri de ordin tehnico-juridic i redacţional
1) Potrivit art.42 alin.(4) din Legea nr.100/2017, dacă se modifcă sau se
abrogă un singur act normativ, în denumirea noului act se indică numărul, anul şi
denumirea integrală a actului normativ modifcat sau abrogat. Astfel, denumirea
proiectului de lege va f completată cu numărul i anul adoptării legii modificate.
2) Conform art.5 1 alin.(3) din Legea nr. 100/2017, dacă actul normativ
conţine un singur articol, în loc de număr se utilizează sintagma „Articol unic".
“Art.I" se va înlocui cu „Articol unic".
3) În norma de dispoziţie se va menţiona în mod expres că “Propoziţia a
doua a art.52
va avea următorul cuprins:". Propoziţia a doua a art.52 din Legea
232/20 1 6 nu a fost modificată anterior i nu se completează prin proiectul de lege
respectiv.
4) Propunem completarea propoziţiei a doua după cuvîntul “condiţiile" cu o
normă de trimitere la art.45 din legea supusă modificării, reieind din argumentele
prezentate în Nota Informativă, precum i în scop de rigoare juridică.
5) Potrivit art.56 alin.(1) i alin.(3) din Legea nr.100/2017, actele normative
intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară
datei publicării. Intrarea în vigoai-e a actelor normative poate fi stabilită pentru o
altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii
Moldova, conformarea cadrului normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale,
eliminarea unor lacune din legislaţie sau contradicţii între actele normative ori dacă
există alte circumstanţe obiective. Astfel, urmează a fi concretizată intrarea în
vigoare a legii.
...

ef Direcţie
Ion CREANGĂ
Ex. I. Gă1ucă
TeI.579

Ć
2

