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Cu privire la selectarea candidatului la functia de 
Guvernator al Bancii Nationale a Moldovei 

In scopul asigurarii selectarii candidatului pentru functia de Guvernator al 
Bancii Nationale a Moldovei, 

Luind in consideratie necesitatea organizarii concursului public pentru 
selectarea candidatului la functia de Guvernator al Bancii Nationale a Moldovei, 
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pentru mandatul 2015 - 2022, ca urmare a demisiei domnului Dorin DRAGUTANU, 
prezentata Parlamentului la 21 septembrie 2015, 

Conform prevederilor art.23 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire 
la Banca Na^ionala a Moldovei, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In vederea verificarii tehnice a detinerii calificarilor necesare si a indeplinirii 
cerintelor relevante functiei, 
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Constientizand necesitatea asigurarii transparentei procesului de selectare a 
candidatilor la functia de Guvernator al Bancii Nationale a Moldovei, precum si 
promovand ideea unei competitii profesioniste si impartiale, 

In temeiul articolului 14 alin.(2) din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin 
Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996, 

DISPUN: 

1. Se instituie Comisia pentru selectarea candidatului la functia de Guvernator 
al Bancii Nationale a Moldovei, potrivit anexei la prezenta Dispozitie (in continuare 
Comisia). 

2. Presedintele si Secretarul Comisiei sunt alesi la prima sedinta de lucru, din 
rindul membrilor ei, cu votul majoritatii membrilor Comisiei. 
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3. in termen de eel mult 3 zile de la constituire, Comisia va elabora si aproba 
propriul Regulament de functionare si va anunta concursul public pentru selectarea 
eandidatului la funetia de Guvernator al Baneii Nationale a Moldovei. 

4. In eonditiile Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a 
coneursului public pentru selectarea eandidatului la funetia de Guvernator al Baneii 
Nationale a Moldovei, aprobat de eomisie, pina la 16 noiembrie 2015, Comisia va 
organiza selectarea candidatului/candidatilor si il/ii va prezenta Presedintelui 
Parlamentului, pentru a fi propus Parlamentului la funetia de Guvernator al Baneii 
Nationale a Moldovei. 
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5. Secretariatul Parlamentului va pune la dispozitia Comisiei birouri necesare 
pentru activitate si va oferi tot suportul tehnic si consultanta in vederea asigurarii 
bunei functionari a Comisiei. 
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