
 

 

 
 
 
 
Către Dl Valeriu Lazăr 
Viceprim-ministru, Ministru al Economiei 
 
Copie: Dlui Artur Gherman 
Președinte al Consiliului de administraţie CNPF 
 
Copie: Dlui Oleg Efrim 
Ministru al Justiţiei 
 
 
Ref: Avizul AmCham la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind societățile pe acțiuni 
 
Nr 12 din 20 februarie 2014 
 
 
Stimate domnule Lazăr,  
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare AmCham), venim să Vă 
asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni. 
 
Prin această adresare intenționăm să aducem contribuţia noastră la revizuirea proiectului de lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare Legea SA). 
 
Ca urmare a anunțului plasat de Ministerul Economiei pe pagina particip.gov.md

1
, Vă prezentăm Avizul nostru la 

proiectul de lege pentru modificarea Legii SA în Anexa la această adresare. 
 
Avînd în vedere importanța acestui proiect de lege pentru mediul de afaceri, precum și numărul recomandărilor 
propuse, rugăm inițierea de către Ministerul Economiei a consultărilor pe marginea acestui proiect cu reprezentanții 
AmCham. 
 
Vă mulţumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 
 
Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 
 
 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1357 
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Аnехa 
 
 

 
Articol propus 
spre analiză 

 

 
Comentarii şi recomandări 

 
Art 2, alin (2) 

 
Propunem reformularea acestui alineat după cum urmează: 
 
”(2) Societatea este obligată să dezvăluie public informația în conformitate cu Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de cap ital în cazul în 
care întrunește criteriile unei entități de interes public, conform legii în cauză.” 
 
Argumentare: 
1. Legea privind piața de capital stabilește cerințe de dezvăluire publică a informațiilor doar în privința entităților de interes public, de aceea nu 
este cazul de făcut referință la orice societate. 
2. Este important de făcut legătură dintre Legea SA și noțiunea de entitate de interes public indicată în Legea privind piața de capital 
 

 
Art 15, alin (6), 
lit a) 

 
Propunem reformularea lit. a) după cum urmează: 

 
alineatul (6) lit a) va avea următorul cuprins:  
“a) neadoptării la ultima adunare generală ordinară anuală a acționarilor a hotărârii de plată a dividendelor sau adoptarea hotărârii privind plata 
dividendelor în cuantum incomplet sau în cazul neadoptării la ultima adunare generală ordinară anuală, în conformitate cu cerinţele statutului, a 
hotărârii prvind plata dividendelor acumulate. Dreptul de vot încetează după adoptarea hotărârii privind plata în întregime a dividendelor 
respective.”; 
 
Argumentare: 
1. Adunarea generală adoptă hotărâri, nu decizii. 
2. Faptul că statutul cere adoptarea unei asemenea decizii nu este suficient pentru apariția dreptului de vot. Mai este nevoie ca asemenea cerință 
să fie incălcată privind neadoptarea unei asemenea decizii. 
3. Adoptarea unei asemenea decizii trebuie să fie cerută de statut. 
4. Dacă dreptul de vot nu apare odată ce e adoptată hotărârea respectivă, atunci şi încetarea sa trebuie să fie legată de momentul adoptarii 
hotărârii respective, nu de momentul implementarii ei. 

 

 
Art 28, alin (2) 
lit. d) 

 
Propunem reformularea lit. d): 
 
„(2) Pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime, acţionarii sînt în drept, în modul stabilit de legislaţie, să sesizeze organele de conducere 
ale societăţii şi/sau Comisia Naţională a Pieţei Financiare, şi/sau instanţa judecătorească, inclusiv: 
[…] 
”d) să înainteze instanţei judecătoreşti cereri: 
i) de anulare a tranzacţiei de proporţii sau a tranzacţiei cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacţii au cauzat prejudiciu societăţii 
şi/sau au fost încheiate cu încălcarea legislaţiei; şi/sau 
ii) de reparare a prejudiciului cauzat societăţii de persoanele cu funcţii de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea tranzacţiei de 
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proporţii sau a tranzacţiei cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacţii au cauzat prejudiciu societăţii şi au fost încheiate cu 
încălcarea legislaţiei, precum şi  
iii) alte cereri privind apărarea drepturilor şi intereselor sale.” 
 
Argumentare: 
Structura actuală a acestei lit. d) conţine două erori: 
1. Nerespectarea regulilor privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interes nu atrage nulitatea ei.  A se vedea art 86, alin.(8) din Legea SA 
2. Pentru depunerea unei cereri de către acţionar nu se cere doar cauzarea unui prejudiciu, ci şi o faptă ilicită: nerespectarea regulilor privind 
încheierea tranzacţiei de proproţii sau cu conflict de interes.  Or, orice tranzacţie ar putea, în final, să nu fie profitabilă unei societăţi, să îi cauzeze 
un prejudiciu, însă dacă directorul a respectat procedura de aprobare a tranzacţiei, el nu ar trebui să poarte răspundere pentru acest prejudiciu.  
Acţionarii ar trebui să exploreze alte forme de remediere cum ar fi un eventual abuz în serviciu / încălcarea obligaţiei fiduciare etc.  Aceste remedii 
se aplică nu doar tranzacţiei de proproţii sau cu conflict de interes, ci oricăror tranzacţii încheiate de director.   
 

 
Art 49, alin (12) 

 
Propunem reformularea acestui alineat după cum urmează: 
 
”(12) Decizia cu privire la plata dividendelor de către societatea-entitate de interes public se dezvăluie public în cel mai scurt timp, dar nu mai 
tîrziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei. Societatea care nu este entitate de interes public trebuie să aducă la cunoștința acționarilor 
decizia cu privire la plata dividendelor, în modul stabilit de art.91 alin.(5), în termen de cel mult 15 zile de la data adoptării ei.” 
 
Argumentare: 
1. S-a reformulat conform redacției art.123 alin.(2) din Legea privind piața de capital 
2. Pentru a nu impune un termen restrictiv societăților care nu sunt entități de interes public, s-a stabilit un termen optim de informare a acționarilor 
acestora. Dacă autoritățile de reglementare consideră necesar acest lucru, atunci în lege ar putea fi stabilit un termen mai mare de 15 zile; norma 
în cauză are ca scop de a prevede un termen exact de informare a acționarilor. 
 

 
Art 50, alin (3), 
lit a

1
) 

 
Propunem reformularea lit a

1
) după cum urmează: 

 
alineatul (3) litera a

1
) se completează în final cu sintagma: “sau aprobă decizia de aderare la codul guvernării corporative, aprobat de Comisia 

Națională a Pieței Financiare;”; 
se completează cu un nou alineat (9) cu următorul cuprins: “(9) Modul de pregătire, convocare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor 
ale societăţilor-entităţi de interes public se aprobă de către Comisia Națională a Pieței Financiare.”. 
 
Argumentare: 
1. Misiunea CNPF este de a proteja acționarii entităților de interes public (formate în urma privatizării contra bonuri patrimoniale sau deținute de un 
număr mare de acționari în urma desfășurării unei oferte publice). Restul societăților sunt deținute de acționari experimentați, care se protejează 
singuri prin prevederi în statut, acorduri între acționari, etc. Legea prevede minimul necesar pentru a evita abuzurile. 
2. Orice reglementări în plus referitoare la modul de pregătire și desfășurare a AGA vor duce la cheltuieli în plus și la situația în care unele 
societăți pe acțiuni se vor afla în imposibilitate de a le respecta. La rîndul său, acest lucru va genera aplicarea amenzilor și altor măsuri de 
constrîngere (de ex. blocarea conturilor bancare de către CNPF) față de aceste societăți pe acțiuni. 

 

 
Art. 53, alin. (11)  

 
Propunem reformularea alineatului (11) după cum urmează: 
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“(11) Dacă, în termenul prevăzut la alin.(7), consiliul societăţii sau, atunci când este autorizat de lege, organul executiv, nu a luat decizia cu 
privire la convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca,  persoanele indicate la 
alin.(3) lit.b) şi lit.c) sînt în drept:.” 
 
Argumentare: 
Art. 65 alin.(7) şi 69 alin.(3) de fapt autorizează organul executiv să convoace o adunare generală a acţionarilor, atunci când consiliul nu există.  
Or, nu este nevoie ca un acţionar cu 25% să convoace o adunare generală atunci când organul executiv o poate face.  Acţionarul care deţine 25% 
ar trebui să aibă acest drept ca ultim resort, atunci când consiliu nu o convoacă (deşi o poate face) şi nici organul executiv nu o face (deşi o poate 
face fiindcă nu există un consiliu).   

 

 
Art. 53, alin. (13)  

 
Propunem reformularea alineatului (13) după cum urmează: 
 
“(13) Dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor se convoacă de persoanele indicate la alin.(3) lit.b) şi c), cheltu ielile pentru convocare, 
inclusiv pregătire, şi desfăşura adunării generale sînt suportate de aceste persoane.” 
 
Argumentare: 
Art. 53 (13), 65 alin.(7) şi 69 alin.(3) folosesc termenul de „pregătire a adunării generale a acţionarilor”, însă termenul corect este cel de 
„convocare”.  Aceasta rezultă mai clar din textul art. 65 alin.(7) unde organului executiv i se atribuie în competenţă, dreptul de a pregăti şi 
desfîşura adunarea generală a acţionarilor, atunci când consiliul este în imposibilitate de a o face.   
 
La moment art. 53 utilizează termenul de „convocare” pentru a desemna actul prin care un organ societar stabileşte că va avea loc o adunare 
generală, stabileşte ordinea de zi, precum şi locul şi ora adunării.  Însă art. Art. 53 (13), 65 alin.(7) şi 69 alin.(3) nu folosesc termenul de 
„convocare”, ci ce de „pregătire”.  Termenul „pregatire” ar putea fi interpretat într-un sens mult mai redus - ca măsurile organizatorice de 
desfăşurare a adunării generale (pregătirea materialelor cu 10 zile înainte de adunarea generală, publicarea/expedierea avizelor către acţionari, 
închirierea localului adunării etc.).  Scopul 65 alin.(7) şi 69 alin.(3) este însă unul de atribuire a competenţei de a convoca.  Or, ipoteza de aplicare 
a acestor articole este anume atunci când consiliul se află în imposibilitate de a convoca adunarea generală a acţionarilor.   Or interpretare 
contrară ar invalida norma legală.  Or, dacă consiliu nu există, şi daca organul executiv doar pregăteşte, dar nu poate convoca adunarea generală, 
care va fi organul împuternicit să ia decizia de convocare?  
 
Aceasta clarificare se impune şi datorită faptul că a general litigii în ultima perioadă.   

 
Art 55, alin (1

1 
) 

și (1
2
) 

 
Propunem reformularea acestor alineate după cum urmează: 
 
se completează cu alineatul (1

1 
) cu următorul cuprins: 

”(1
1 

) În cazul societăţilor care nu sînt entități de interes public informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor va fi adusă la cunoștința 
acționarilor în modul stabilit de art.91 alin.(5).” 
 
Argumentare: 
A fost redactat art. 91, alin. (5)  
 

 
Art 55, alin (7

 
) 

 
Propunem reformularea alineatului (7) după cum urmează: 
 
se completează cu un nou alineat (7) cu următorul cuprins: 
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“(7) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova, dacă statutul sau hotărârea adunării generale nu prevede 
altfel. Desfășurarea adunării generale în afara teritoriului Republicii Moldova se aprobă unanim de către acționarii ce reprezintă întreg capitalul 
social al societății.” 
 
Argumentare: 
O bună parte din SA create în Moldova sunt deținute integral de străini. Pînă în prezent ei s-au bucurat de dreptul de a desfășura adunările în țara 
lor de origine. De ce li se ia acest drept fără acordul lor? Cel puțin lor trebuie să li se ofere aseastă posibilitate fără ca ei să fie nevoiți să facă 
modificări la statut, lucru care implica eforturi și cheltuieli suplimentare. Or aceasta este o metodă indirectă și abuzivă de a majora veniturile 
statutului din taxele de înregistrare, fapt care este în contradicție cu politica de ușurare a poverii administrative. În același timp, îndemnăm 
autoritățile publice să examineze cît mai curînd posibilitatea transpunerii Directivei 2007/36/CE, în particular reglementările ce vor asigura 
participarea la adunarea generală și exercitarea votului prin mijloace electronice (art.8 și altele ale Directivie). 
 

 
Art 59, alin (5

1
) 

 
Propunem reformularea alineatului (5

1
) după cum urmează: 

 
“(5

1
) Acționarul nu este în drept să conteste hotărîrile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate anterior efectuării înscrierilor în registrul 

deținătorilor valorilor mobiliare ale societății aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.” 
 
Argumentare: 
În cazul în care nu se operează aceste modificări acest alineat nu are sens.  
 

 
Art 65, alin.(7) 

 
Propunem reformularea alineatului (7) după cum urmează: 
 
“(7) Dacă consiliul societăţii nu se înfiinţează sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile consiliului, cu excepţia celor de convocare şi 
desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, le exercită adunarea generală.” 
 
Argumentare: 
A se vedea argumentarea la propunerea relativă Art. 53 (13). 

 
Art 66, alin (11

1
) 

 
Propunem reformularea alineatului (11

1
) după cum urmează: 

 
se completează cu alineatul  (11

1
) cu următorul cuprins: 

„(11
1
) În cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, hotărîrea adunării generale privind 

încetarea înainte de termen a împuternicirilor poate fi luată numai referitor la toţi membrii consiliului societăţii. În acest caz, societatea care nu 
este scutită de lege să aibă un consiliu, este obligată în termen de 30 de zile să convoace adunarea generală a acționarilor pentru 
alegerea unei noi componențe a consiliului, cu respectarea prevederilor art.52 alin.(2) lit.b) și înștiințarea acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte 
de desfășurarea adunării.”;  
 
Argumentare: 
Dacă la reducerea componenței cu 1 membru se demite întreg consiliul, atunci următoarea normă trebuie să se aplice la reducerea componenței 
chiar și 1 membru. 
 

 
Art 69, alin.(3) 

 
Propunem reformularea alineatului (3) după cum urmează: 
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“(3) Dacă consiliul societăţii nu a fost înfiinţat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de convocare şi ţinere a adunării generale a 
acţionarilor le exercită organul executiv al societăţii.” 
 
Argumentare: 
A se vedea argumentarea la propunerea relativă Art. 53 (13). 

 
Art 76, alin (5) 

  
Propunem reformularea art 76 alin (5) după cum urmează: 
 
”Valoarea de piață a acțiunilor societăților-entități de interes public este echivalentă cu prețul echitabil determinat în conformitate cu art.23 din 
Legea privind piața de capital. Valoarea de piață a acțiunilor societăților care nu sînt entități de interes public va fi egală cu: 
a) valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare; sau 
b) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, înregistrată în registrul persoanelor autorizate 
ţinut de către Comisia Naţională a Pieței Financiare.”. 
 
Argumentare: 
Art.23 din Legea privind piața de capital poate fi aplicat doar în privința entităților de interes public. Ca urmare, valoarea de piață a acțiunilor emise 
de societățile pe acțiuni care nu sunt societăți de interes public urmează a fi stabilită în mod separat. 
 

 
Art 79, alin (3), 
lit b) 

 
Propunem excluderea în întregime din proiect modificările propuse la alin (3) lit b). 
 
Argumentare: 
Acţionarul trebuie să-și exprime dezacordul în cadrul adunării la care s-a luat o asemenea hotărâre. Aceasta se face prin votul contra unei 
asemenea hotărâri. Dacă a votat pentru sau s-a abținut sau nu a participat la adunare, fiind informat corespunzător despre convocarea acesteia, 
el nu mai poate cere răscumpărarea acțiunilor sale. 
 

 
Art 79, alin (3), 
lit c) 

 
Propunem reformularea art 79 alin (3) lit c) după cum urmează: 
 
alineatul (3) litera c) va avea următorul cuprins: 
„c) și-a exprimat dezacordul cu decizia consiliului prevăzută la alin.(2) lit.c)”; 
 

 
Art 79 alin (5) 

 
Propunem reformularea art 79 alin (5) după cum urmează: 
 
”(5) Prețul de răscumpărare va fi echivalent cu valoarea de piaţă a acţiunilor. Răscumpărarea acţiunilor are loc numai în cazul în care 
evenimentul care a condiţionat cererea de răscumpărare a avut loc, cu excepţia reorganizării prin fuziune, cînd răscumpărarea va avea loc pînă la 
eliberarea autorizaţiei de reorganizare de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”; 
 
Argumentare: 
Art.79 alin (5) propune noi reglementări referitoare la stabilirea prețului – în opinia noastră sofisticate și excesiv de complexe – pentru 
răscumpărarea acțiunilor. Nu e clar de ce se introduc criterii noi de stabilire a prețului pentru răscumpărare, dar nu se aplică valoarea de piață, 
cum este cazul cerințelor referitoare la achizția acțiunilor, ofertele de preluare și alte situații similare? 
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Art 83, alin (2

4
) 

 
Propunem reformularea art 83 alin (2

4
) după cum urmează: 

 
”(2

4
) Societatea-entitate de interes public este obligată să dezvăluie public informația privind tranzacția cu conflict de interese de 

proporții în cel mai scurt timp, dar nu mai tîrziu de 7 zile lucrătoare de la data luării deciziei, în modul stabilit de art.91 alin.(4), 
dezvăluindu-se următoarele informații: 
a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții; 
b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau oricăre alte active aferente tranzacției de proporții. 
Decizia societatății care nu este de interes publicprivind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții va fi adusă la 
cunoștința acționarilor în termen de 15 zile lucrătoare, în modul stabilit de art.91 alin.(5).” 
 
Argumentare: 
1. Pentru a omogeniza textul Legii, redacția propusă este simialară prevederilor propuse la art.86 alin (1

1
). Termenul de 7 zile este stabilit în 

conformitate cu art.123 alin (2) din Legea pieței de capital 
2. Prevederile conform cărora entitatea de interes public va plasa informația în cauză pe pagina sa web nu necesită a fi introduse, dat fiind că 
astfel de norme sunt stabilite de art.119 alin (5) din Legea privind piața de capital. 
3. Societățile care nu sunt de interes public nu ar trebui să dezvăluie public informațiile. Ca urmare se propune ca aceste societăți singure să 
decidă modul în care vor înștiința acționarii despre astfel de decizii. Concomitent, dacă pentru entitățile de interes public publicarea unui aviz într-
un termen restrîns este motivată (avîndu-se în vedere posibilitatea modificării prețului de piață a valorilor mobiliare), pentru societățile care nu 
entități de interes public, nu este necesar de stabilit un termen de înștiințare foarte restrictiv.  
 

 
Art 84, alin (3) 

 
Propunem reformularea art 84 alin (3) după cum urmează: 
 
(3) Persoana fizică sau juridică care deţine, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat cu ea, mai 
mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale unei societăţi sau din valorile mobiliare ce pot fi convertite sau oferă dreptul de procurare a acțiuni lor 
cu drept de vot (în continuare-persoana ce deține mai mult de 50%) este obligată să inițieze o ofertă de preluare obligatorie în termen de 3 luni de 
la data consemnării în registrul acționarilor a achiziționării acțiunilor în cazurile și condițiile prevăzute în Legea privind piața de capital. 
 
Argumentare: 
1. Conform Legii privind piața de capital, ofertele de preluare se fac doar în privința unor categorii de emitenți, mai exact entităților de interes 
public.  
2. Recomandarea din mijlocul paragrafului - e vorba despre inițierea (adresarea) ofertei, nu și încheierea întregului proces în acest termen. A se 
vedea art. 20 din Legea privind piaţa de capital. 
3. Este necesar de a evita posibila confuzie că prin Legea SA se merge mai departe decît art. 20 din Legea privind piaţa de capital și se impune 
inițierea ofertei de preluare obligatorie în privinţa acţiunilor societăţilor care nu corespund acestor criterii. Misiunea CNPF este de a proteja 
acționarii entităților de interes public (formate în urma privatizării contra bonuri patrimoniale sau deținute de un număr mare de acționari în urma 
desfășurării unei oferte publice). Restul societăților sunt deținute de acționari experimentați, care se protejează singuri prin prevederi în statut, 
acorduri între acționari, etc. 
 

 
Art 85, alin (1) 

 
Propunem reformularea alineatului (1) și adaugarea formulărilor noi după cum urmează: 
 
„Denumirea articolului va avea următorul cuprins: „Dispoziții generale privind tranzacția cu conflict de interes” 
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alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc dacă acestea sînt efectuate, direct sau 
indirect, între societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate acesteia. Tranzacția cu conflict de interese se consideră a fi 
efectuată indirect dacă tranzacția între societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate acesteia este realizată prin intermediul 
sau cu participarea unor persoane ce nu sînt persoane interesate.” 
 
Totodată, pentru a nu impiedica tranzacțiile curente în condiții comerciale generale și a preveni abuzurile din partea persoanelor interesate, 
propunem să fie introdus un alineat nou, după cum urmează: 
„(1

3
) Prevederile alin.(3)-(5) si ale art. 86 nu se aplică tranzacţiilor societăţii efectuate, in conditii contractuale practicate de societate in 

mod obisnuit pentru asemenea tipuri de tranzactii, în procesul activităţii economice curente a acesteia, prevăzute în statutul societăţii, 
cu excepţia cazului în care valoarea tranzacţiei sau tranzacțiilor legate reciproc sau, dacă este mai mare, valoarea activelor societăţii 
care constituie obiectul tranzacţiei sau tranzacțiilor în cauză depăşeşte 1% din valoarea activelor societăţii conform ultimului bilanț 
contabil”. 
 
Argumentare: 
Definiţia actuală de tranzacţie cu conflict de interese şi persoană interesată este confuză şi nu acoperă toate cazurile de conflict. Astfel: 
1. Conform prevederilor actuale din art.85 alin.(1) lit.a), persoană interesată este persoana care este drept să participe la luarea deciziilor privind 
încheierea unor astfel de tranzacţii. Ca exemplu poate fi adusă situație în care o tranzacție va fi încheiată între societate și persoana afiliata a unui 
membru al consiliului. În acest caz, această tranzacție formal nu se va încadra în noțiunea conflictului de interese, deși în esență constituie o 
tranzacție cu conflict de interese, dat fiind că persoana afiliată nu este în drept să participe la luarea deciziei privind încheierea tranzacției. 
2. Noțiunea actuală a tranzacției cu conflict de interese operează cu sintagma „interes material care este diferit de interesul societății”. Astfel, la 
încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu nerespectarea prevederilor Legii SA, acționarii minoritari vor trebui să dovedească cel puțin 2 
aspecte referitoare la tranzacție: 1) că persoana interesatată a avut un „interes material” și 2) că interesul material este diferit de interesul 
societății. Atragem atenția că sintagma „interes material diferit de interesul societății” nu este tălmăcită de lege. Ca urmare, presupunem că în 
instanța de judecată va fi dificil ca acționarii minoritari să dovedească că o tranzacție cu conflict de interese ar implica un „interes material diferit de 
interesul societății”. 
 
În aceste circumstanțe, propunem o noțiune explicită și clară, care va stabili cert care tranzacții implică conflictul de interese, și care nu va creea 
dificultăți de interpretare și aplicare. 

 
Art 85, alin (2) 

 
Propunem reformularea alineatului (2) și adaugarea formulărilor noi (ce se vor însera după alin (1

2
)) după cum urmează: 

 
„la alineatul (2): 
prima propoziție se exclud cuvintele „în efectuarea de către societate a tranzacțiilor” și „totodată”; 
literele d)-g) vor avea următorul cuprins: 
„d) membru al consiliului societății sau al organului executiv al acționarului persoană juridică care deține de sine stătător sau împreună 
cu persoanele sale afiliate peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau 
e) persoana fizică care în decursul ultimelor șase luni pînă la data luării deciziei privind tranzacția cu conflict de interese cade sub 
incidența prevederilor lit. a), b) sau d); sau 
f) membrii consiliului societății, propuşi în această funcție prin votul unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată 
între societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate acestuia.” 
 
Argumentare: 
Definiţia actuală de tranzacţie cu conflict de interese şi persoană interesată este confuză şi nu acoperă toate cazurile de conflict. 
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Art 85, alin (4) 

 
Propunem redactarea alin (4) după cum urmează: 
 
(4) La cererea societăţii sau oricărui acţionar al acesteia, persoana interesată este obligată: 
a)să repare prejudiciul cauzat societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre con flictul de interese 
conform alin.(3) și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor prezentei legi. și 
b) să transmită societății profitul obținut de persoana interesată sau de persoanele afiliate acestuia ca urmare a încheierii unei tranzacții 
cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor prezentei legi.”” 
 
Argumentare: 
Fraza radiată (lit b)) este o sancţiune excesivă și disproporţionată deoarece atentează la dreptul de proprietate a părţii interesate. Dacă societatea 
a suportat un prejudiciu sau a ratat un venit ca urmare a unei tranzacţii cu conflict, acesta trebuie reparat integral, astfel ca societatea să nu aibă 
nicio pierdere de pe urma unei asemenea tranzacţii. Însă societatea nu trebuie să se îmbogăţească pe seama unei asemenea tranzacţii din contul 
părţii interesate (adică să obţină o plus valoare pe care în mod normal nu ar fi obţinut-o). 
 

 
Art.86 alin (1

1
). 

 
Propunem reformularea art.86 alin (1

1
) după cum urmează: 

 
”(1

1
) Societatea-entitate de interes public este obligată să dezvăluie public informația privind tranzacția cu conflict de interese în cel mai scurt 

timp, dar nu mai tîrziu de 10 zile lucrătoare de la data luării deciziei, dezvăluind informația privind: 
 a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese și a situației care duce la crearea conflictului de interese; 
 b) referințe la bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese; 
 c) referințe la persoana interesată, cu sau fără indicarea numelui sau denumirii acesteia; 
 d) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau persoanele afiliate acesteia. 
Decizia societatății care nu este de interes public privind încheierea de către societate a unei tranzacții cu conflict de interese va fi 
adusă la cunoștința acționarilor în termen de 15 zile lucrătoare, în modul stabilit de art.91 alin.(5)” 
 
Argumentare: 
1.Nu este nici un sens pentru societățile ce nu sunt de interes public să facă publică asemenea informație. Scopul acestei dezvăluiri este de a 
permite acționarilor să-și exercite dreptul de a cere răscumpărarea acțiunilor. Unele societăţi nu au stabilit în statut vreun organ de presă pentru 
publicarea anunţurilor, iar dacă societatea are acţionari puţini este mai econom şi mai sigur de a informa personal acţionarii, mai ales în cazul 
celor străini care nici nu citesc presa din Moldova. 
2. În partea ce ține de termenul de 3 zile, propunem înlocuirea acestuia cu 10 zile, deoarece de obicei presa de acoperire națională este Monitorul 
Oficial și respectiv ar fi dificil de a obține publicarea unui anunț în 3 zile lucrătoare (în practică acest proces durează o săptămînă) 
 

 
Art.86 alin.(1

2
) 

 
În contextul noțiunii „tranzacției cu conflict de interese”, propuse la art.85 alin.(1) și (2), urmează a fi introdus un nou alineat (1

2
) după cum 

urmează: 
„(1

2
) Persoana interesată nu este  în drept să participe la votare privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în cazul în care tranzacția se 

va încheia cu această persoană sau cu persoanele afiliate acesteia”. 
 

 
Art.86 alin (2

1
). 

 
Propunem reformularea art.86 alin (2

1
) după cum urmează: 

 
„(2

1
) După examinarea efectuată conform alin.(2), organizația de audit, entitățile care dețin licență de societate de investiție sau operator de piață,  
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sau avocații licențiați vor emite în adresa societății o declarație scrisă, în care vor fi indicate:...” 
 
Argumentare: 
În alte state astfel de opinii sunt emise și de bursele de valori la care sunt tranzacționate valorile mobiliare ale societății, dar și de consultanții 
financiari (avocații sau intermediarii profesioniști). Avocații și intermediarii profesioniști, ca și companiile de audit, sunt licențiați și sunt olbigați să 
respecte standarde profesionale de activitate. 
 

 
Art.86 
 
Recomandări 
generale la alin 
(5), (6) și (8) 

 
Din alin. (5) si (6), nu este clar cum se stabilește cvorumul în cazul ținerii ședinței sau adunării prin corespondență sau în forma mixta. Dacă 
persoana interesată nu votează prin buletin de vot deoarece este interesată, cvorumul ar trebui să se determine fără a o lua în considerare. 
 
Din alin. (8) nu este clar dacă o tranzacție cu conflict de interese incheiată cu încălcarea acestei legi poate fi declarată nevalabilă. 
 

 
Art.86, alin (10), 
lit c) 

 
Propunem reformularea art.86 alin (10) lit c) după cum urmează: 
 
„c) asupra tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății efectuate prin licitații deschise cu publicarea unui aviz în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației. În acest caz, după încheierea licitației, societatea este 
obligată să dezvăluie informația privind tranzacția în cauză în modul stabilit de alin.(1

1
).” 

 
Argumentare: 
1. Propunem revizuirea termenului de 5 zile, deoarece acesta pare a fi un termen prea mic pentru pregătirea doritorilor de a participa la o licitație. 
2. Cît privește limitarea acestei scutiri la bunurile licitate de societate, dacă licitaţia are ca obiect bunurile unei persoane interesate sau persoanei 
afiliate acesteia și societatea dorește să participe la licitație, exonerarea de la procedura standard nu are sens. Societatea ii poate oferi un preț 
exorbitant care să prejudicieze valoarea acțiunilor altor acționari. Prin urmare, participarea la asemenea licitație trebuie supusă normelor generale. 
Dacă licitaţia are ca obiect bunurile societății, societatea nu are de unde să știe cine va participa la licitație, și deci asemenea licitație trebuie 
scutită. Persoanele interesate pot procura aceste bunuri în condiții egale cu orice terț. Dar pentru aceasta, ar trebui ca termenul de preaviz despre 
licitație să fie mai mare de 5 zile (de exemplu, 10 zile lucratoare). Altfel, un termen prea mic poate exclude artificial potențialii ofertanți, atunci 
cînd se știe că o persoană interesată pretinde la aceste bunuri. 
3. Putem admite că în unele cazuri societatea se află în imposibilitate de a încheia tranzacții cu conflict de interese, iar licitațiile publice ar putea f i 
o soluție de a depăși astfel de blocaje. În același timp, atragem atenția că astfel de licitații ar putea fi o modalitate de a evita procedurile ce țin de 
încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese. Spre exemplu, societatea ar putea stabili că pentru participarea la licitație doritorii vor depune în 
contul bancar o primă egală cu cîteva procente din valoarea de start a tranzacției (ceea ce este o condiție standard pentru participare la licitației). 
Iar astfel de condiții vor reduce semnificativ numărul doritorilor de participare la licitații. Drept rezultat, se va evita procedura de luare a deciziilor 
privind tranzacțiile cu conflict de interese și se va organiza o licitație la care va fi restricționată participarea potențialilor doritori, pentru a nu 
distrsiona prețul țintit de societate/persoanele interesate. Astfel de situații urmează a fi bine evaluate și anticipate. 

 
Art 89, alin (1) 

 
Propunem concretizarea după cum urmează: 
 
Articolul 89 la alineatul (1) cuvintele „care corespunde unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2)” se substituie cu cuvintele „-entitate de interes 
public”. 
 

 
Art 91 

 
Propunem reformularea redacției propuse a art 91 după cum urmează: 
 



Comentarii și recomandări a Camerei de Comerț Americane din Moldova                                                                    
la proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii SA 

11 
 

„La articolul 91: 
alineatul (1)  cuvintele ”Societățile care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2) vor” se substituie cu cuvintele „Societatea-
entitate de interes public va”; 

se completează cu un nou alineat (2
1
) cu următorul cuprins: 

”(2
1
) Suplimentar informațiilor stabilite de art.121 și 122 din Legea privind piața de capital, raportul anual și semestrial al unei societăți - entități de 

interes public va conține informații privind tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese încheiate de societate pe perioada raportată, 
cu dezvăluirea informației stabilite de art.83 alin.(2

4
) și art.86 alin.(1

1
).”; 

 alineatul (3) sintagma ”societăților care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2)” se substituie cu cuvîntul ”societății-entitate 
de interes public”; 

se completează cu alineatele (4)-(6) cu următorul cuprins: 
„(4) În cazul în care prezenta lege nu prevede expres modul în care o informație urmează a fi făcută publică de către societatea-

entitate de interes public, se consideră că informația respectivă este făcută publică dacă a fost dezvăluită: 
a) în formă electronică pe pagina web a societății; şi/sau 
b) în unul sau în mai multe ziare cu difuzare națională; şi/sau  
c) prin distribuirea acestei informații către o agenție de presă şi/sau de informații sau către piața reglementată sau sistemul 

multilaterale de tranzacționare la care sînt admise valorile mobiliare ale acestei societăți pe acțiuni, cu condiția că informația este 
dezvăluită public de către acestea; şi/sau 
 d) în textul unei decizii a unei autorități a administrației publice, ce urmează a fi publicată în Monitorul Oficial al Repub licii 
Moldova. 

(5) În cazul în care prezenta lege nu prevede expres modul de întiințare a acționarilor de către societatea care nu este entitate de 
interes public, se consideră că societatea a înștiințat acționarii dacă se consideră că informația respectivă este: 
 a) expediată fiecărui acţionar, reprezentantului lui legal sau persoanei care efectuează custodia valorilor mobiliare sub formă de 
aviz, pe adresa poștală și/sau electronică, și/sau la numărul de fax indicate în registrul acționarilor sau în altă formă stabilită de statutul 
societății; şi/sau 
 b) publicată în organul de presă indicat în statutul societăţii. 
 (6) Statutul societății poate prevedea cerințe suplimentare celor stabilite de alin.(4) și (5) referitoare la modul de dezvăluire publică 
a informațiilor și de înștiințare a acționarilor.” 
 
Argumentare: 
1. Legea SA prevede numeroase situații în care SA-entitate de interes public este obligată să dezvăluie public informația, și SA care nu sunt 
entități de interes public să înștiințeze acționarii săi. În aceste condiții este necesar de stabilit anumite modalități unice de dezvăuire a informației și 
de înștiințare a acționarilor, pentru a nu repeta astfel de prevederi în toate situațiile în care este  necesară dezvăluirea informației sau înștiințarea 
acționarilor. 
 

 
 


