NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la

activitatea Comisiei de examinare a pretențiilor financiare a persoanelor juridice
care dețin autorizații de societate de registru sau licență pentru activitatea de
depozitar central
1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite
Elaborarea prezentului proiect se înscrie în șirul acțiunilor menite să implementeze în
practică prevederile Legii nr. 234 din 03 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central
unic al valorilor mobiliare. Astfel, prin intermediul art. 47 din Lege au fost prevăzute un
set de măsuri compensatorii pentru persoanele juridice care dețin autorizații de societate
de registru sau licență pentru activitatea de depozitar central, care au fost afectate de
intrarea în vigoare a Legii. Prejudiciul material rezultă din faptul că, în conformitate cu
prevederile art. 46 alin. (10) și (11) din Lege, autorizațiile de societate de registru și
licențele pentru activitatea de depozitar central pe care le dețin aceste persoane juridice
devin caduce în termenele scurte indicate de Lege, atribuțiile lor urmînd a fi exercitate pe
viitor de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
Așadar, în scopul elaborării cadrului normativ subordonat legii, Ministerul Justiției a
elaborat și propune spre promovare proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la activitatea
Comisiei de examinare a pretențiilor financiare a persoanelor juridice care dețin
autorizații de societate de registru sau licență pentru activitatea de depozitar central.
Promovarea și ulterioara implementare a proiectului va contribui la:
- crearea unui mecanism transparent și eficient cu privire la acordarea de către stat
a despăgubirilor persoanelor juridice vizate de Lege;
- asigurarea unei baze normative necesare pentru desfășurarea activității Comisiei
de examinare a pretențiilor financiare;
- restabilirea echității sociale.
2. Principalele prevederi ale proiectului
Prin intermediul proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la activitatea Comisiei de
examinare a pretențiilor financiare a persoanelor juridice care dețin autorizații de
societate de registru sau licență pentru activitatea de depozitar central se urmărește
stabilirea condițiilor și a modului de activitate a Comisiei, precum și, în context mai larg,
prezentarea mecanismului de acordare a despăgubirilor de către stat persoanelor care în
conformitate cu prevederile Legii nr. 234 din 03 octombrie 2016 sunt în drept să pretindă
la aceasta.
Astfel, în ordinea abordării în proiect, acesta stabilește modul în care va fi organizată
activitatea Comisiei, drepturile și obligațiile membrilor Comisiei, atribuțiile președintelui
și secretarului Comisiei, modalitatea de desfășurare a ședințelor Comisiei, precum și cea
de examinare și soluționare a pretențiilor financiare.

Totodată, în vederea asigurării principiului transparenței în activitatea Comisiei, s-a
prevăzut că ședințele de lucru ale Comisiei sunt publice, la acestea putînd fi prezenți și
reprezentanți ai mass-media. De asemenea, s-a stabilit că deciziile Comisiei vor fi
publicate pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.
3. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din
bugetul de stat. Membrii Comisiei de examinare a pretențiilor financiare nu vor fi
remunerați pentru activitatea din cadrul acesteia. Cheltuieli financiare, suportate de
bugetul de stat, vor fi generate de despăgubirile acordate de Comisie persoanelor juridice
îndreptățite să le primească, în cazul în care Comisia va ajunge la această concluzie.
Cheltuielile date nu pot fi anticipate, dat fiind faptul că doar Comisia urmează să decidă
admiterea sau respingerea pretențiilor financiare, precum și cuantumul despăgubirilor
acordate.
4. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare,
actelor normative care trebuie elaborate sau modificate
Ca urmare a aprobării, nu va fi necesară modificarea altor acte normative.
5. Transparenţa în procesul decizional/ Coordonarea proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, în rubrica: Transparenţa decizională,
secţiunea: Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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