
 

 

 

 

 

 

D E C I Z I E 

 

 

Privind Regulamentul cu privire la modul de funcționare al comisiei  

pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator  

al Băncii Naționale a Moldovei 

 

  

În temeiul Dispoziției Președintelui Parlamentului DDP/C-1 nr.8 din 6 

octombrie 2015,  

 

Comisia DECIDE 

 

Se adoptă Regulamentul cu privire la modul de funcționare al comisiei 

pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator al Băncii Naționale a 

Moldovei, conform anexei parte integrantă a prezentei decizii.  

 

 

 

Președintele ședinței                                                     

 

 

Chișinău 7 octombrie 2015 

Nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexă 

 

REGULAMENT 

 

cu privire la modul de funcționare al comisiei  

pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator  

al Băncii Naționale a Moldovei 

 

 

Capitolul I. 

Dispoziții generale 

 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Dispoziția 

Președintelui Parlamentului DDP/C-1 nr.8 din 6 octombrie 2015  cu privire la 

selectarea candidatului la funcția de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. 

2. Comisia pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator al Băncii 

Naționale a Moldovei (în continuare - comisie) a fost instituită din necesitatea de 

organizare a concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de 

Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, pentru mandatul 2015 - 2022. 

3. Activitatea Comisiei este asigurată de Secretariatul Parlamentului, care va 

pune la dispoziția Comisiei birouri necesare pentru activitate și va oferi tot suportul 

tehnic și de consultanță în vederea asigurării bunei funcționări a Comisiei.   

4. Comisia își are sediul în mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 

nr.162 (sediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare), etajul 9 biroul 

nr.909.  

 

Capitolul II  

Structura și conducerea comisiei 

 

5. Comisia este constituită din 9 membri aprobată prin Dispoziția 

Președintelui Parlamentului DDP/C-1 nr.8 din 6 octombrie 2015.  

6. Comisia este condusă de Președintele comisiei ajutat de Secretarul 

comisiei. 

7. Președintele este ales la prima ședință de lucru, din rîndul membrilor ei, 

cu votul majorității membrilor Comisiei. Revocarea din funcția de președinte poate 

fi inițiată în orice moment de cel puțin 1/3 din membri comisiei, revocarea se 

decide cu votul majorității membrilor comisiei.  

8. Candidatura președintelui poate fi înaintată de orice membru al comisiei. 

9. În cazul în care la funcția de președinte al comisiei sunt înaintate mai 

multe candidaturi și nici una nu întrunește numărul necesar de voturi, comisia va 

examina repetat primele două candidaturi care au acumulat cel mai mare număr de 

voturi și va decide asupra alegerii președintelui.  

10. Alegerea Președintelui comisiei se efectuează prin vot deschis.  



11. Secretarul comisiei este ales de comisie la propunerea președintelui cu 

votul majorității membrilor săi.  

12. Președintele comisiei are următoarele atribuții: 

a) convoacă comisia în ședințe; 

b) coordonează și conduce activitatea comisiei; 

c) semnează procesele verbale și deciziile adoptate de comisie; 

d) exercită și alte atribuții stabilite de legislație și de comisie. 

13. Secretarul comisiei asigură ținerea lucrărilor de secretariat, întocmește 

procesele-verbale ale ședințelor comisiei și le contrasemnează, precum și 

contrasemnează  deciziile luate de comisie. 

14. În calitate de observatori ai Comisiei de selectare a candidatului la 

funcția de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei vor fi invitați reprezentanții: 

corpului diplomatic, Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, 

Reprezentanței Comisiei Europene. 

 

Capitolul III  

Atribuțiile și funcționarea comisiei 

 

15. Comisia este abilitată cu următoarele competențe și atribuții:  

a) în termen de cel mult 3 zile de la constituire, va elabora și aproba propriul 

Regulament de funcționare și va anunța concurs public internațional pentru 

selectarea candidatului la funcția de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei; 

b) va stabili criteriile de selectare a candidatului în baza art.23 din Legea cu 

privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995; 

c) va examina și evalua calitățile profesionale ale candidatului în baza 

dosarului depus şi a interviului public; 

d) va examina și evalua performanțele profesionale și manageriale ale 

candidatului în cadrul unui interviu individual; 

e) va efectua totalizarea rezultatelor concursului, cu publicarea acestora pe 

pagina web a Parlamentului. 

16. Comisia îndeplinește și alte atribuții stabilite de legislație sau la 

solicitarea Președintelui Parlamentului.  

17. Activitatea comisiei se desfășoară în baza propriului program de 

activitate și se întruneşte ori de cîte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a 

cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. 

18. Recomandările, propunerile şi deciziile comisiei se prezintă spre 

informare și examinare Președintelui Parlamentului. 

19. Ședințele comisiei sunt deliberative în prezența a cel puțin 2/3 din 

numărul membrilor săi. 

20. În activitatea sa comisia adoptă decizii cu votul majorității membrilor 

comisiei. 

21. Ședința comisiei se consemnează în procesul verbal al ședinței întocmit 

de secretarul ședinței. 

22. În condițiile Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare 

a concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator al 



Băncii Naționale a Moldovei, aprobat de comisie, pînă la 16 noiembrie 2015, 

Comisia va organiza selectarea candidatului și îl va prezenta Președintelui 

Parlamentului, pentru a fi propus Parlamentului la funcția de  Guvernator al Băncii 

Naționale a Moldovei. 

 

 

 


