
 

 

Către: Octavian ARMAȘU 
Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei 
 
Către: Cornelia COZLOVSCHI 
Președintă a Comisiei Naționale a Pieței Financiare 
 
Copie: Dumitru ALAIBA 
Președinte a Comisiei economie, buget și finanțe în Parlamentul Republicii Moldova 

Nr. 68 din 09 august 2022 

Ref.: Ajustarea cadrului normativ secundar în ceea ce ține de actualizarea Legii cu privire la societățile de acțiuni 

Stimați Domni și Doamnă,  

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 

continuare „AmCham Moldova”). 

Prin prezenta scrisoare dorim să semnalăm despre necesitatea luării de atitudine în ceea ce ține de asigurarea 

aplicabilității modificărilor operate la Legea cu privire la societățile de acțiuni, operate prin Legea 76/2022, în special, 

excluderea alin.(6) art.88 din legea citată, care conținea restricționarea serviciilor prestate de către auditor societăților 

pe acțiuni reglementate de către Banca Națională a Moldovei sau Comisia Națională a Pieței Financiare, precum si alte 

societăți pe acțiuni. 

Astfel, prin inițiativa legislativă a dlui Dumitru Alaiba, aprobată în Parlament și intrată în vigoare la 1 aprilie 2022, 

limitarea a fost exclusă, legea de modificare conținând norma ce prevede că Guvernul și autoritățile de reglementare, 

în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, vor aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta, 

periada limită de ajustare diind 1 octombrie 2022. 

Totodată, dat fiind faptul că începând cu luna august, societățile vizate inițiază negocierea contractelor cu companiile 

prestatoare de servicii specializate în vederea asigurării conformării, este o necesitate stridentă de a ajusta cadrul 

normativ secundar. Suntem dispuși să oferim expertiza comunității, dacă e cazul, pentru asigurarea unei implementări 

mai accelerate. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, coordonator al Comitetului Fiscal, în calitate de persoană de contact 

din partea AmCham Moldova (veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest subiect. 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

Cu respect,  

Mila Malairău  

Director Executiv 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  
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