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Proiect

LEGE
pentru modificarea art. 52 din Legea privind redresarea şi rezoluţia bănciior

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I
Articolul 52 din Legea nr. 232 din 3 octombrie 2016 privind
redresarea şi rezoluţia băncilor (jublicată în Monitorul Ofîcial al Republicii
Moldova, 2016, nr.343-346, art.707), cu modifîcările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
—

Propoziţia a doua din art. 52 va avea următorul cuprins:
„Banca Naţională a Moldovei poate prelungi, în mod excepţional, perioada de
desemnare a unui administrator temporar, ori de cîte ori este necesar, în cazul în care
condiţiile privind desemnarea adrninistratorului temporar continuă să fie
îndeplinite."

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
pentru modifîcarea art. 52 din Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor
Prin prezentul proiect de lege se propune modificarea art 52 din Legea privind

redresarea şi rezoluţia băncilor.
Se propune redarea propoziţiei a doua într-o nouă redacţie potrivit căreia Banca
Naţională a Moldovei va putea 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 fîe îndeplinite.
De remarcat faptul că Legea nr. 232/2016 prevede dreptul BNM .de. a înlocui
conducerea unei bănci prin desemnarea unui sau mai mulţi administratori temporari,
atunci când BNM consideră că “înlocuirea organului de conducere a băncii, asţfel cum
este prevăzută la art. 45, este insujîcientă pentru remedierea situaţiei sau în cazul în
care capitalul băncii este deţinut în proporţie de cel puţin 50% de persoane care nu
dispun de permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei

•

•
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Legea, în redacţia actuală, nu prevede expres şi rară echivoc pentru ce perioadă
maximă BNM poate desemna administratorul temporar la o bancă.

.

.
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•

Articolul 52 din Lege prevede că: “Perioada de desemnare a unui administrator
temporarnu trebuie să depăşească un an. Această perioadă poate fî reînnoită în mod
óxceptional în cazul în care condiţiile privind desemnarea administratorülui temporar
continuă să fîe îndeplinite. Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate
competentă, este responsabilă pentru a determina în ce măsură sînt îndeplinite condiţiile
pentru menţinerea unui administrator temporar şi pentru a justifîca o astfel de decizie
în faţa acţionarilor."
Sintagrna: “Această perioadă poate jî reînnoită în mod excepţional. poate fî
interpretată în mod diferit de diverşi participanţi la piaţa bancară, inclusiv că ar exista
un termen limită de cîte ori BNM poate prelungi acest termen de administrator
temporar.
Nu trebuie să existe, la moment, o limitare de timp pentru BNM dacă situaţia din
sistemul bancar o cere.
..“

•

•
În condiţiile realităţilor economice, financiare şi juridice din RM, există un
risc major ca un pachet majoritar de acţiuni dintr-o bancă să nu poată fi vândut într-o
perioadă restrânsă de timp. Prin urmare, orice limitare în timp a administrării temporare
dintr-o bancă, poate •conduce•la situaţii în care administrarea temporară să înceteze,fară
însă înlăturarea problemelor care au stat la baza desemnării administratorului temporar.
•
Limitarea în timp a administrării speciale poate pune presiune nejustificată
asupra administratorului temporar în procesul de vânzare a acţiunilor, ceea ce poate
slăbi poziţia acestuia în procesul de identificare a achizitorului potenţial şi negocierea
vânzării acţiunilor, ceea ce poate influenţa negativ preţul potenţial de obţinut pentru
acţiunile ęxpuse la vânzare. Acest lucru, poate afecta interesele pecuniare ale foştiţor
acţionari, acţiunile cărora au fost anulate.
•
Scopul desemriării unui administrator temporar la o bancă este de a crea
condiţiile necesare de a rezolva problemele dintr-o bancă într-o manieră ordonată, fără
a afecta operaţiunile de zi cu zi a băncii şi asigurând conservarea valorii patrimoniale a
băncii. În cazul limitării perioadei de desemnare a administratorului temporar, există
riscul ca BNM, împreună cu administratul temporar deseninat, să f1e în situaţia de a lua
decizii suboptimale pentru ieşirea din administrarea temporară, ceea ce poate să
afecteze interësele acţionarilör rămaşi ai băncii şi clienţii acesteia.
•

•

•

•

.

•

În contextul celor expuse, pentru a nu admite unele interpretări eronate ale legii
se impune o clarificare a redacţiei din articol care va prevedea expres dreptul BNM, în
mod ęxcépţional, de a prelungi termenul de desemnare a administratorului temporar de
cîte on este necesar dacă sunt respectate condiţiile legale şi până la eliminarea
condiţiilor în baza căror a fost desemnat administratorul temporar.

