NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii CNPF cu privire la modificarea Instrucţiunii privind
modul de înregistrare a obligaţiunilor emise de autorităţile administraţiei
publice locale, aprobată prin Hotarârea CNPF nr.18/1/2018
Denumirea autorului
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)
Condițiile ce au impus elaborarea hotărârii și finalitățile urmărite prin
implementarea noilor reglementări
Necesitatea elaborării proiectului de decizie ce vizează amendarea Instrucţiunii
privind modul de înregistrare a obligaţiunilor emise de autorităţile administraţiei
publice locale (Hotarîrea CNPF nr.18/1/2018) derivă din necesitatea înlăturării
neconcordanțelor cu ultimele modificări și completări ale legislației (în speță, Legea
nr.397/2003 privind finanțele publice).
Astfel, prin Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii
de întreprinzător şi modificarea unor acte normative, în vigoare din 01.05.2020,
articolul 15 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice a fost completat cu
alineatul (5) potrivit căruia pentru bugetele municipale Bălţi şi Chişinău plafonul
plăţilor anuale legate de deservirea datoriilor acestor bugete la împrumuturile
contractate sau garantate şi/sau care urmează a fi contractate sau garantate nu va
depăşi 30% din totalul veniturilor anuale ale acestor bugete, cu excepţia
transferurilor cu destinaţie specială.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Urmare modificărilor operate, la examinarea cererii emitentului privind înregistrarea
în Registrul de stat al valorilor mobiliare a obligaţiunilor emise de APL, CNPF va
ţine cont de particularităţile emisiunii acestora ce derivă din prevederile legislaţiei ce
guvernează activitatea APL şi finanţarea datoriei sectorului public, inclusiv de
limitele împrumuturilor contractate prenotate la art.15 alin.(4) și alin.(5) din Legea
nr.397 din 16 octombrie 2003.
Fundamentarea economică-financiară
Implementarea prezentei Hotărâri nu impune alocarea mijloacelor financiare
suplimentare din bugetul de stat sau din bugetul CNPF și nu generează careva
costuri/cheltuieli suplimentare pentru persoanele licențiate sau autorizate pe piața de
capital.
Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În conformitate cu Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a CNPF.
Totodată, în scopul respectării prevederilor Legea nr.100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul a fost remis spre avizare.
Constatările expertizei anticorupţie
În conformitate cu art.28 alin.(9) din Legea integrității nr.82/2017 și art.35 alin.(2)
din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, la elaborarea proiectului, s-a
ținut cont de Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte
legislative și normative departamentale, aprobată prin Hotărârea Colegiului CNA.
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