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Către:  
 

Radu MARIAN 
Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe 
 
Doina GHERMAN 
Președinta Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană 
 

Copie: Veronica SIREȚEANU 
Ministra Finanțelor 
 
Cornelia COZLOVSCHI 
Președinta Comisiei Naționale a Pieței Financiare 

 
Nr. 20 din 27 februarie 2023 
 
Ref.: Opinia Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” asupra proiectului de 
lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de 
capital) (nr. 15/2023) 
 
Stimate domnule Marian, 
Stimate doamnă Gherman, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” („AmCham” sau 
„Asociație”). 
  
Prin prezenta scrisoare, supunem atenției dumneavoastră opinia asociației asupra proiectului de lege 
pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) 
(nr. 15/2023)1. 
 
Propunerile asociației pe marginea proiectului de lege sunt indicate în anexa la prezenta scrisoare. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. Ne exprimăm deschiderea pentru participare în viitoarele consultări publice pe marginea 
proiectului de lege. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 
 
 

 
1https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6336/language/ro-
RO/Default.aspx  
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Nr. Prevederea din proiectul de lege Propuneri/observații 

1. Articolul I punctul 3 
La articolul 12 alineatul (7), literele a) și b) vor avea 
următorul cuprins: 
„a) pe piața reglementată, în cazul în care se 
efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori 
mobiliare emise de entitățile de interes public; 
b) pe piața reglementată  sau în afara acesteia, în 
cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-
cumpărare cu valori mobiliare emise de entități altele 
decât cele de interes public;”.  
 

Solicităm respectuos revederea deciziei de modificarea a respectivului articol. 
 
Menționăm că, potrivit prevederilor în vigoare, valorile mobiliare emise de 
societăți circulă după cum urmează: 
a) doar pe piața reglementată, în cazul în care se efectuează tranzacții de 
vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de entitățile de interes public în 
volum de 1% sau mai mult din totalul valorilor mobiliare emise de o singură 
clasă; 
b) pe piața reglementată sau în afara acesteia, în cazul în care se efectuează 
tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de entitățile de 
interes public în volum de până la 1% din totalul valorilor mobiliare emise de 
o singură clasă; 
c) conform modului de efectuare a tranzacțiilor stabilit de Comisia Națională a 
Pieței Financiare, în cazul altor tranzacții cu valori mobiliare decât cele 
specificate la lit. a) şi b); 
d) în modul stabilit la alin. (9), în cazul acțiunilor care nu se tranzacționează pe 
piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare. 
 
Se observă că noile norme din proiect par a nu fi reglementate în directiva 
Uniunii Europene a cărui transpunere se declară, iar nota informativă nu conține 
niciun argument care ar fundamenta soluția propusă (decât doar că redacția 
nouă a normei va aduce o certitudine juridică privind modalitatea de circulație 
a valorilor mobiliare). 
 
De fapt, daca s-ar aproba propunerea din proiect, efectul acestei norme ar fi ca 
acțiunile entităților de interes public vor putea fi tranzacționate doar pe piața 
reglementată.  
 
La modul general supunem criticii aceasta abordare a autorului proiectului din 
următoarele motive: 
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- nicio directivă a Uniunii Europene nu limitează societățile  la tranzacționarea 
acțiunilor doar pe o singură piață, cea reglementată, și această regulă ar 
constitui un regres evident de reglementare raportat la directivele UE; 
- excluderea posibilității de a tranzacționa până la 1% din acțiuni pe piața 
nereglementată de fapt țintește acționarii minoritari și va îngrădi accesul lor la 
tranzacționare: 

• prin prisma taxelor practicate de operatorul pe piața reglementată care 
demonstrează că taxele pe care o entitate trebuie să le achite anual 
pentru listare, pot depăși valoarea unui 1% din costul acțiunilor; 

• prin prisma procedurilor mult prea dificile raportate la valoarea unei 
acțiuni. 

 
Mediul de afaceri nu susține respectiva modificare, având în vedere practicile 
actuale favorabile de circulație a valorilor mobiliare în volum de pînă la 1% din 
totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă. 
 
Adițional, la litera d), sintagma „se tranzacționează” propunem a fi substituită 
cu sintagma „sunt admise spre tranzacționare”, iar la alineatul (9), sintagma „se 
tranzacționează” propunem a fi substituită cu sintagma „sunt admise spre 
tranzacționare”.  
 
Argumentare 
Modificarea este necesară pentru a aduce terminologia utilizată în Legea nr. 
1134/1997 în conformitate cu cea utilizată în Legea nr. 171/2012 şi a asigura 
interpretarea corectă a acestei norme, precum şi pentru evita interpretarea 
eronată potrivit căreia acțiunile entităților de interes public nu ar putea fi 
tranzacționate în modul stabilit la alin. (9). 
 

2. Articolul I punctul 6 
alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
„(4) Lista acționarilor care au dreptul să primească 
dividende este întocmită la o dată ulterioară cu cel 
puțin 10 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 15 zile 
lucrătoare, datei ședinței consiliului 

Propunem expunerea alin. (4) în următoarea redacție: 
„(4) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende vor fi înscriși 
acționarii şi custozii acțiunilor înregistrați în conturile de valori mobiliare şi 
registrele Depozitarului central/registratorului la data ședinței consiliului, sau, 
după caz, adunării generale a acționarilor care a aprobat decizia/hotărârea 
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societății/adunării generale a acționarilor la care a 
fost aprobată decizia/hotărârea potrivit alin.(1).”. 
 

potrivit alin. (1) sau la o dată ulterioară cu cel mult 15 zile după data ședinței 
consiliului, sau, după caz, adunării generale a acționarilor respective.” 
 
 
Argumentare 
Considerăm că nu există niciun raționament de a impune amânarea plății 
dividendelor cu 10 zile lucrătoare după adoptarea deciziei/hotărârii privind 
plata dividendelor. În practică, întreprinderile cu investiții străine tind să achite 
dividendele imediat pentru a evita diferențele de curs valutar şi a beneficia de o 
rată de schimb optimală. Totodată, modificarea propusă în proiect necesită o 
redacție mai explicită, i.e. să fie clar că se referă la data de înregistrare (reference 
date), nu la data întocmirii listei. 

3. Articolul I punctul 7 
Articolul 48: 
1) se completează cu alineatul (31) cu următorul 
cuprins: 
„(31) Adunarea generală a acționarilor unei entități de 
interes public, suplimentar la atribuțiile exclusive 
stabilite la alin. (3), are următoarele atribuții 
exclusive: 
a) adoptă și revizuiește, cel puțin o dată la 4 ani, 
politica de remunerare a persoanelor cu funcții de 
răspundere ale societății, elaborată conform 
prevederilor legislației;  
b) examinează și aprobă raportul anual de 
remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere 
ale societății, emis conform politicii de remunerare, 
aplicate de entitate, și întocmit conform prevederilor 
legislației.”; 
2) la alineatul (5), după textul „la alin.(3)” se 
completează cu textul „și alin. (31), dacă legislația nu 
prevede altfel,”. 

Comentariu 
(i) Cu referire la alin. (31) lit. a) 
Prevederile alin. (31) ar putea fi, în opinia noastră, incomplete. Acestea nu 
reglementează conținutul politicii, efectele neaprobării acesteia și nici 
derogările posibile, deviind pe alocuri de la prevederile art. 9a și 9b din Directiva 
(UE) 2017/36 și lăsând loc pentru interpretări. 
 
Legea ar trebui să transpună integral art. 9a și 9b din Directiva (UE) 2017/36 
pentru a evita aplicarea abuzivă a noilor reglementări. 
 
De asemenea, în contextul indicării în conținutul literei a termenului de 
persoane cu funcții de răspundere, considerăm că se impune modificarea art. 
72 alin. (1) din lege, care definește noțiunea. 
 
Actuala definiție a noțiunii conține o sintagmă ambiguă „alte persoane care 
exercită atribuții de dispoziție în conducerea societății”, care face dificilă şi 
imprevizibilă aplicarea prevederilor legale care vizează „persoanele cu funcții de 
răspundere”.  
 
În mod analogic cu art. 2 lit. (b) pct. (i) din Directiva 2007/36/ CE, în redacția 
Directivei (UE) 2017/828, s-ar putea lua în considerație opțiunea înlocuirii 
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sintagmei menționate cu sintagma „şi alte persoane care îndeplinesc funcții 
similare”.  
 
(ii) Cu referire la alin. (31) lit. b) 
Considerăm că textul „examinează și aprobă raportul anual de remunerare” 
contravine prevederilor art. 9b alin. (4) și (5) din Directiva (UE) 2017/36. 
 
Respectivele alineate stabilesc următoarele: 
„(4) Statele membre se asigură că adunarea generală anuală are dreptul să 
organizeze un vot consultativ cu privire la raportul de remunerare din ultimul 
exercițiu financiar. Societatea comercială explică în următorul raport de 
remunerare modul în care votul adunării generale a fost luat în considerare.  
 
Totuși, pentru întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite la articolul 
3 alineatele (2) și, respectiv, (3) din Directiva 2013/34/UE, statele membre pot 
prevedea, ca alternativă la vot, ca raportul de remunerare din ultimul exercițiu 
financiar să fie prezentat spre discuție în adunarea generală anuală ca subiect 
separat pe ordinea din zi. Societatea comercială explică în următorul raport de 
remunerare modul în care discuția din adunarea generală a fost luată în 
considerare.  
(5) Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (4), după adunarea generală, 
societățile comerciale pun raportul de remunerare la dispoziția publicului pe site-
ul lor internet, în mod gratuit, pentru o perioadă de 10 ani, și pot alege să îl 
păstreze disponibil pentru o perioadă mai lungă, cu condiția să nu mai conțină 
datele cu caracter personal ale conducătorilor. Auditorul statutar sau societatea 
de audit verifică dacă au fost furnizate informațiile prevăzute de acest articol.  
 
Statele membre se asigură că conducătorii societății comerciale, care acționează 
în limitele domeniului lor de competențe conferite de dreptul intern, au 
responsabilitatea colectivă de a se asigura că raportul de remunerare este 
întocmit și publicat în conformitate cu cerințele prezentei directive. Statele 
membre se asigură că dispozițiile actelor cu putere de lege și ale actelor 
administrative în materie de răspundere, cel puțin față de societatea comercială, 
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se aplică conducătorilor societății comerciale pentru încălcarea 
responsabilităților menționate la prezentul alineat.”. 
 
Menționăm că, nu poate fi susținut argumentul autorului (expus în tabelul de 
sinteză al propunerilor părților interesate care însoțește proiectul de lege), 
precum că transpunerea ulterioară adoptării proiectului examinat, a 
chestiunilor ce țin de celelalte aspecte prevăzute la alin. (6) art. 9a și alin. (1)-(3) 
din art. 9b din Directiva 2017/828, va fi efectuată prin completarea Codului de 
guvernanță corporativă. 
 
Codul de guvernanță corporativă nu este un act normativ cu putere de lege, ci 
reprezintă un act normativ aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare. 
Modificările care țin de transpunerea prevederilor directivei, ar trebui operate, 
în opinia noastră, prin intermediul legilor. 
 
Nu în ultimul rând, propunem autorilor expunerea art. 48 alin. (31) în 
următoarea redacție: 
 
„(31) Adunarea generală a acționarilor unui emitent al cărui valori mobiliare sunt 
admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem 
multilateral de tranzacționare, suplimentar la atribuțiile exclusive stabilite la 
alin. (3), are următoarele atribuții exclusive: […]” mai departe după text. 
 
Argumentare 
Conform art. 1 alin. (1) din Directiva 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea 
implicării pe termen lung a acționarilor, modificată prin Directiva (UE) 2017/828 
a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 - cerința respectivă se 
aplică exclusiv societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată. 
 

4. Articolul 54 alineatul (1) (propunere nouă) 
 

Solicităm respectuos analiza oportunității excluderii sintagmei „doar în raport 
cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult 
următoarea adunare generală ordinară anuală” din cuprinsul art. 54 alin. (1). 
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În înțelegerea noastră, articolul 5 alin. (1) al Directivei 2007/36/CE, transpus la 
art. 54 alin. (1) din legea națională, stabilește asemenea condiție nu pentru 
ținerea adunării prin mijloace electronice, ci pentru reducerea termenului 
preavizului despre ținerea adunării de la 21 la 14 zile. 
 
Considerăm că autorii proiectului de lege nu au argumentat în mod clar, în 
tabelul de sinteză, raționamentul respingerii propunerii și nu au analizat 
prevederile propuse prin prisma acquis-ului comunitar. 
 

5. Articolul 53 alineatul (1) litera b) (propunere nouă) 
 

La alineatul (1), litera b), propunem completarea literei cu cuvintele „ sau se 
expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui 
acțiunilor, sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică ori la numărul 
de fax indicate, după caz, în conturile de valori mobiliare şi registrele 
Depozitarului central, ale registratorului sau ale custodelui”; 

 
Argumentare 
Conform art. 5 alin. (2) din Directiva 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea 

implicării pe termen lung a acționarilor, modificată prin Directiva (UE) 2017/828 

a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 - aplicarea primului 

paragraf de către statele membre nu este necesară în cazul societăților 

comerciale care pot identifica numele și adresa acționarilor lor pe baza unui 

registru actualizat al acționarilor, cu condiția ca societatea comercială să fie 

obligată să transmită convocarea fiecăruia dintre acționarii săi înregistrați. 

6. Articolul I punctul 13 
La articolul 55 alineatul (4), cuvintele „Entitatea de 
interes public plasează pe propria pagină web oficială 
informația stabilită” se substituie cu cuvintele 
„Entitatea de interes public asigură accesul 
acționarilor prin plasarea pe propria pagină oficială a 
informației stabilite”. 
 

Propunem expunerea articolului în următoarea redacție: 
„La articolul 55 alineatul (4), cuvintele „Entitatea de interes public plasează pe 
propria pagină web oficială informația stabilită” se substituie cu cuvintele 
„Emitentul al cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe piața 
reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare asigură 
accesul acționarilor prin plasarea pe propria pagină oficială a informației 
stabilite” 
 
Argumentare 
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Conform art. 1 alin. (1) din Directiva 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea 
implicării pe termen lung a acționarilor, modificată prin Directiva (UE) 2017/828 
a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 - cerința respectivă se 
aplică societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată. 

7. Articolul I punctul 15 
la alineatul (5), ultimul enunț va avea următorul 
cuprins: 
„În cazul utilizării buletinelor de vot, acestea urmează 
a fi perfectate în corespundere cu prevederile 
prezentului articol și condițiilor stabilite la 
art. 22 alin. (6).”. 
 

Se propune excluderea din cuprinsul alineatului a următorului text: „și 
condițiilor stabilite la art. 22 alin. (6).”. 
 
Argumentare 
Includerea prezentei cerințe încalcă grav drepturile acționarilor străini, care nu 
pot obține semnătură electronică calificată emisă în Moldova. Acești acționari 
trebuie să poată să își exprime votul prin buletine de vot semnate, scanate şi 
expediate de pe adresele email comunicate în prealabil societății. 

8. Articolul I punctul 16 
La articolul 62: 
1) se completează cu alineatul (31) cu următorul 
cuprins: 
„(31) În cazul exprimării votului prin mijloace 
electronice, societatea va transmite către acționar 
sau reprezentant o confirmare electronică de primire 
a voturilor astfel exprimate, cu aplicarea semnăturii 
electronice calificate a persoanei cu funcție de 
răspundere a societății.”; 
 

Se propune excluderea din cuprinsul alineatului a următorului text: „ , cu 
aplicarea semnăturii electronice calificate a persoanei cu funcție de răspundere 
a societății.”. 
 
Argumentare 
Considerăm că textul propus instituie o formalitate excesivă, care doar crește 
povara administrativă asupra societăților, în special dacă societatea are foarte 
mulți acționari. Este suficient ca asemenea confirmare să vină de la adresa de 
email comunicată în prealabil de către societate, de exemplu, adresa 
secretarului consiliului. În plus, acționarii străini nu au cum să verifice 
autenticitatea semnăturii electronice calificate emise în Moldova, deoarece 
acestea nu sunt recunoscute în străinătate. 

9. Articolul I punctul 17 
La articolul 64: 
1) la alineatul (2) litera d), după cuvintele „încheie 
contracte cu” se introduce textul „organul executiv/”; 
 

Se propune expunerea literei în următoarea redacție: 
„la alineatul (2) litera d), cuvintele „încheie contracte cu” se substituie cu textul 
„aprobă contractul cu organul executiv/”;  
 
Argumentare 
Contractul cu organul executiv este încheiat de societate, nu de consiliul 
acesteia. Consiliul poate doar aproba asemenea contract. 

10. Articolul I punctul 17 Se propune expunerea articolului în următoarea redacție: 
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la alineatul (8), textul „nu întrunește cvorumul 
necesar sau împuternicirile lui au încetat,” se 
substituie cu textul „componența efectiv numerică a 
lui, potrivit prevederilor statutului, nu asigură 
convocarea membrilor consiliului în ședințe 
deliberative, împuternicirile lui au încetat sau devin 
incidente prevederile art. 51 alin.(11) lit. a),”. 
 

„la alineatul (8), textul „nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui 
au încetat,” se substituie cu textul „componența efectiv numerică a lui, potrivit 
prevederilor statutului, nu asigură convocarea membrilor consiliului în ședințe 
deliberative sau împuternicirile lui au încetat,”.  
 
Argumentare 
În cazul prevăzut la art. 51 alin. (11) lit. a), atribuțiile consiliului sunt exercitate 
nu de adunarea generală a acționarilor, ci de persoanele indicate la art. 41 alin. 
(3) lit. b şi c). 

11. Articolul I punctul 19 
La articolul 68 alineatul (3), textul „nu întrunește 
cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat,” 
se substituie cu textul „componența efectiv numerică 
a lui, potrivit prevederilor statutului, nu asigură 
convocarea membrilor consiliului în ședințe 
deliberative, împuternicirile lui au încetat sau devin 
incidente prevederile art.51 alin.(11) lit. a),”. 
 

Se propune expunerea articolului în următoarea redacție: 
„La articolul 68 alineatul (3), textul „nu întrunește cvorumul necesar sau 
împuternicirile lui au încetat,” se substituie cu textul „componența efectiv 
numerică a lui, potrivit prevederilor statutului, nu asigură convocarea 
membrilor consiliului în ședințe deliberative sau împuternicirile lui au încetat,”. 
Argumentare 
În cazul prevăzut la art. 51 alin. (11) lit. a), atribuțiile consiliului sunt exercitate 
nu de adunarea generală a acționarilor, ci de persoanele indicate la art. 41 alin. 
(3) lit. b şi c). 

12. Articolul I punctul 20 
9) se completează cu alineatele (111) și (112) cu 
următorul cuprins: 
„(111) Societatea, în termen de 7 zile lucrătoare de la 
data producerii unuia dintre evenimentele 
specificate la alin.(8), este obligată să publice, în 
organul de presă prevăzut de statutul societății,  un 
aviz cu privire la producerea respectivului  
eveniment, care va cuprinde următoarele elemente: 
a) organul competent al societății și data aprobării 
deciziei aferente evenimentului produs; 
b) descrierea cu exactitate a evenimentului și data 
producerii acestuia; 
c) mențiunea privind dreptul  și perioada în care 
acționarul este în drept să solicite achiziționarea 
acțiunilor în condițiile legii. 

În mod analogic cu art. 5 alin. (2) din Directiva 2007/36/CE şi art. 53 alin. (1)-(2) 
din Legea 1134/199, societățile care nu sunt societăți de interes public nu ar 
trebui supuse unor obligații oneroase de publicare a informațiilor privind 
activitatea societății, deoarece nu există un interes public pentru situația lor 
financiară (succesul sau eșecul lor financiar nu afectează publicul).   
 
Din aceste considerente, se propune luarea în considerare a următoarei redacții 
a alineatului: 
„(111) Societatea, în termen de 7 zile lucrătoare de la data producerii unuia 
dintre evenimentele specificate la alin.(8), este obligată să publice, în organul de 
presă prevăzut de statutul societății, şi/sau să expedieze fiecărui acționar, 
reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, pe adresa poștală 
sau electronică ori la numărul de fax indicate în conturile şi registrele 
Depozitarului central, societății de registru sau ale custodelui,  un aviz cu 
privire la producerea respectivului  eveniment, care va cuprinde următoarele 
elemente: 

https://msign.gov.md/


Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 

 a) organul competent al societății și data aprobării deciziei aferente 
evenimentului produs; 
b) descrierea cu exactitate a evenimentului și data producerii acestuia; 
c) mențiunea privind dreptul  și perioada în care acționarul este în drept să 
solicite achiziționarea acțiunilor în condițiile legii”. 
 

13. Articolul 10 alineatul (2) din Legea nr. 171/2012 
privind piața de capital (propunere nouă) 
 

La articolul 10 alineatul (2), cuvântul „personale” și cuvintele „pe numele 
deținătorilor de valori mobiliare” se propun a fi excluse. 
 
Argumentare 
Respectiva propunere urmărește scopul excluderii interpretărilor precum că 
conturile omnibus sunt interzise. De asemenea, respectiva propunere 
urmărește scopul uniformizării dispoziției cu prevederile art. 11 alin. (3) din 
aceeași lege. 
 

14. Articolul 20 alineatul (2) din Legea nr. 171/2012 
privind piața de capital (propunere nouă) 
 

La articolul 20 alineatul (2), sintagma „emise de către entități de interes public” 
se propune a fi substituită cu sintagma „admise spre tranzacționare pe o piață 
reglementată sau în cadrul MTF”. 
 
Argumentare 
Aparent, oferta de preluare poate fi inițiată doar în privința valorilor mobiliare 
admise spre tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul MTF, nu şi a 
acelor valori mobiliare ale căror vânzare-cumpărare este supusă dreptului de 
preemțiune a acționarilor şi emitentului conform art. 12 alin. (9) şi art. 25 alin. 
(9) din Legea nr. 1134/1997. 
 

15. Articolul 30 alineatul (2) din Legea nr. 171/2012 
privind piața de capital (propunere nouă) 
 

Potrivit art. 30 alin. (2) din legea nr. 171/2012 privind piața de capital, cererile 
de retragere obligatorie nu se aplică valorilor mobiliare emise de unele societăți 
(e.g. companiile de asigurare). Se consideră oportun discutarea aspectelor 
legate de ridicarea acestei interdicții, sau, după caz, explicarea raționamentelor 
care stau la baza existenței acesteia. 
 
Menționăm că, aparent, aceste excepții nu sunt reglementate în acquis-ului 
comunitar. 
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16. Articolul 118 alineatul (1), litera a) din Legea nr. 
171/2012 privind piața de capital (propunere nouă) 

Solicităm respectuos modificarea și expunerea articolului 118 alineatul (1), litera 
a) în următoarea redacție: „emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise 
spre tranzacționare pe o piață reglementată;”. 
 
Argumentare 
Potrivit Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce 
privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 
2001/34/CE - obligațiile de transparență cuprinse în acest capitol se aplică 
exclusiv emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată. 
 
Extinderea acestor obligații asupra emitenților ale căror valori mobiliare nu sunt 
admise pe piața reglementată sau în cadrul MTF contravine practicii 
internaționale şi este neîntemeiată şi excesivă, ținând cont şi de faptul că scopul 
Legii privind piața de capital este protecția investitorilor în valori mobiliare, iar 
acești emitenți nu se adresează investitorilor pe piața de capital din RM prin 
intermediul ofertelor publice de valori mobiliare şi nu au trecut prin procedura 
de privatizare contra bonuri patrimoniale ca să aibă un număr mare de 
investitori mici care trebuie protejați. Acești emitenți sunt supuși unor obligații 
de transparență suficiente conform Legii contabilității şi raportării financiare nr. 
287/2016, Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de 
importanță pentru securitatea statului şi legislației fiscale şi de ramură. 
Asemenea extindere doar ar crește în mod nejustificat povara administrativă şi 
financiară asupra mediului de afaceri. 

17. Articolul 120 alineatul (2), punctul 1) din Legea nr. 
171/2012 privind piața de capital (propunere nouă) 

Se propune de substitui sintagma „entitatea-mamă” cu sintagma „emitentul 
care este entitate-mamă”, pentru a preciza că raportul anual al emitentului va 
conține situațiile financiare consolidate anuale ale emitentului respectiv, dar nu 
al entității-mamă a acestuia. 
 
De remarcat că norma legală în cauză transpune art. 4 alin. (3) din Directiva 
2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 
privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația 
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referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE, care confirmă 
același lucru: 
 
“(3) În cazul în care emitentul trebuie să creeze conturi consolidate, în 
conformitate cu a șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 
privind conturile consolidate (1), declarațiile financiare care au făcut obiectul 
unui audit cuprind aceste conturi consolidate, stabilite în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002, precum și conturile anuale ale întreprinderii-
mamă stabilite în conformitate cu legislația internă a statului membru în care se 
află sediul social al întreprinderii-mamă.”. 
 

18. Articolul 121 alineatul (3), punctul 1) din Legea nr. 
171/2012 privind piața de capital (propunere nouă) 

Se propune de substitui sintagma „entitatea-mamă” cu sintagma „emitentul 
care este entitate-mamă”, pentru a preciza că raportul semestrial al emitentului 
va conține situațiile financiare consolidate semestriale ale emitentului respectiv, 
dar nu al entității-mamă a acestuia. 
 
De remarcat că norma legală în cauză transpune art. 5 alin. (3) din Directiva 
2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 
privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația 
referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE, care confirmă 
același lucru: 
 
“(3) În cazul în care emitentul trebuie să creeze conturi consolidate, setul 
condensat de declarații financiare se elaborează în conformitate cu standardul 
contabil internațional aplicabil în cazul informației financiare intermediare 
adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002”. 

19. Articolul 2 noțiunea de „participant” din Legea nr. 
234/2016 cu privire la depozitarul central unic al 
valorilor mobiliare (propunere nouă) 

La articolul 2 noțiunea de „participant” din Legea nr. 234/2016 cu privire la 
Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, se propune introducerea textului 
„ ,depozitar central străin” după sintagma „societate de investiții care este în 
drept să desfășoare activitate de custodie a instrumentelor financiare”. 
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Argumentare 
Respectiva propunere se solicită a fi considerată în vederea excluderii dubiilor 
precum că, o contra parte centrală (a Depozitarului Central, așa cum este stabilit 
în pct. 4 sub-pct. 6 din Anexa la Hotărârea BNM nr. 159 din 11.07.2018) nu este 
o instituție prevăzută în actele normative ale BNM care sunt autorizate să 
deschidă şi să dețină conturi de valori mobiliare la Depozitarul central. 
 

20. Articolul 46 alineatul (4) litera c) din Legea nr. 
234/2016 cu privire la depozitarul central unic al 
valorilor mobiliare (propunere nouă) 

La articolul 46 alineatul (4) litera c) din Legea nr. 234/2016 cu privire la 
Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, cu modificările ulterioare, 
solicităm respectuos excluderea sintagmei „şi de entitățile care se încadrează în 
categoria entităților mari, potrivit art. 4 din Legea contabilității şi raportării 
financiare nr.287/2017”. 
 
Argumentare 
Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 
23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea 
Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a 
Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 - 
stabilește cerințe uniforme pentru decontarea instrumentelor financiare în 
Uniune, precum și norme referitoare la organizarea și activitatea depozitarilor 
centrali de titluri de valoare (CDS-uri). 
 
Conform art. 3 par. (2) din acest Regulament, titlurile de valoare relevante se 
înregistrează prin înscriere în cont la un CSD în cazul în care o tranzacție cu valori 
mobiliare este realizată într-un loc de tranzacționare. 
 
Conform Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a 
Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, prin loc de tranzacționare se 
înțelege o piață reglementată, un MTF (sistem multilateral de tranzacționare) 
sau un OTF (sistem organizat de tranzacționare). 
 
Recitalul (11) al Regulamentului (UE) nr. 909/2014 explică mai departe că: 
“Prezentul regulament nu ar trebui să impună tipul de instituție care să realizeze 
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înscrierea în cont a titlurilor de valoare la emitere, ci ar trebui să permită mai 
curând diferitelor părți interesate, inclusiv operatorilor de registru, să 
îndeplinească această funcție. Totuși, de îndată ce tranzacțiile cu aceste titluri 
de valoare vor fi executate în locurile de tranzacționare reglementate prin 
Directiva 2014/65/UE și prin Regulamentul (UE) nr. 600/2014 sau constituite ca 
garanție în condițiile prevăzute de Directiva 2002/47/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, titlurile de valoare respective ar trebui să fie înscrise 
în cont într-un sistem de tip CSD pentru a se asigura, inter alia, că toate aceste 
titluri de valoare pot fi decontate printr-un sistem de decontare a titlurilor de 
valoare”. 
 
Astfel, atât timp cât valorile mobiliare ale entităților mari nu sunt admise spre 
tranzacționare pe o piață reglementată sau MTF, statul nu ar trebui să impună 
tipul de instituție care să realizeze înscrierea în cont a titlurilor de valoare la 
emitere, ci ar trebui să permită mai curând diferitelor părți interesate, inclusiv 
operatorilor de registru, să îndeplinească această funcție.  
 
În practică, aceste entități nu desfășoară activități pe piața financiară bancară 
sau nebancară şi sunt deținute de un singur acționar sau de un număr foarte 
limitat de acționari (multinaționale), care sunt, de regulă, investitori cu 
cunoștințe şi experiență bogată în domeniul investițiilor. Acești investitori sunt 
capabili să-şi evalueze propriile riscuri şi să decidă de sine stătător cum le 
tratează. Depozitarul Central Unic (DCU) este prezent în piață de mai mulți ani 
şi, dacă acești investitori au ezitat să-şi treacă valorile mobiliare în evidența DCU, 
aceasta este o decizie pe care statul, în conformitate cu principiul economiei de 
piață (neintervenție în situațiile în care nu există un eșec al pieței), ar trebui să 
o respecte.  
 
De notat că lipsa obligației respective nu împiedică emitenții care cad sub 
criteriile de entități mari să decidă oricând în mod benevol trecerea valorilor 
mobiliare proprii în evidența DCU. 
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21. Articolul 70 din Codul Fiscal nr. 1163/1997 
(propunere nouă) 

La articolul 70 din Codul Fiscal, se propune adăugarea unui nou alineat cu 
următorul cuprins: „(3) Nu se impozitează veniturile nerezidenților din vânzarea 
pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise în Republica Moldova.” 
 
Argumentare 
Creșterea de capital aferentă vânzării de acțiuni și alte valori mobiliare nu este 
impozitată în țara emitentului, conform Tratatelor de evitare a dublei impuneri 
(circa 50 – în cazul Moldovei). Respectiv, doar atunci când nu există un atare 
tratat, acest venit este impozabil. 
 
Totodată, impactul net de reglementare al unei astfel de impozitări este negativ, 
adică costurile (este foarte complicată identificarea sursei de plată în cazul 
tranzacțiilor pe piața reglementată, care se realizează prin intermediari – 
societatea de investiții) depășesc beneficiile. 
 
Nu în ultimul rând, scutirea veniturilor din tranzacțiile bursiere ar cataliza 
puternic evoluția pieței de valori și implicit a pieței financiare naționale. 
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