
 

 
 
 
Către: Dl Iurie FILIP 
Vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare 
 
 
Nr. 64 din 18 octombrie 2015 
 
Ref: Proiectul Hotărârii C.N.P.F. cu privire la aprobarea Codului de guvernare corporativă 

 
Stimate domnule FILIP, 
 
În numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 

Moldova”), dorim să Vă comunicăm opinia AmCham cu privire la Proiectul Hotărârii C.N.P.F. cu privire la 

aprobarea Codului de guvernare corporativă. 

 

Drept urmare, cu referință la anunțul plasat privind inițierea consultărilor publice, Vă prezentăm 

comentariile noastre la proiectul de hotărîre precitat, în Anexă la această scrisoare. 

 

Considerăm că, Codul de guvernare corporativă nu trebuie să reitereze prevederile Legii nr. 1134-XIII din 

02.04.1997 privind societățile pe acțiuni. Având un caracter de recomandare, trebuie să participe la 

dezvoltarea bunelor practici de conduită și să puncteze eficiența reglementării, după caz să o completeze 

sub un aspect sau altul. 

 
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” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

 

Nr. Numărul și conținutul articolelor spre 
modificare 

Propunere 

1. Propunere AmCham Propunem uniformizarea terminologiei utilizate prin 
substituirea sintagmelor ”companie”/”corporație” din 
Cod, cu sintagma ”societate” 

2. Pct. 1 Cadrul guvernării corporative 
trebuie să asigure un tratament echitabil 
pentru toți acționarii companiei, inclusiv 
pentru cei minoritari și/sau străini, 
deținători de acțiuni ordinare și/sau 
preferențiale. Toți acționarii trebuie să 
aibă posibilitatea de a obține repararea 
prejudiciului dacă drepturile sale au fost 
încălcate. 
 

Propunem ca a doua frază a pct. 1 să fie completată după 
cum urmează: 
Toți acționarii trebuie să aibă posibilitatea de a obține, în 
condițiile legii, repararea prejudiciului dacă drepturile sale 
au fost încălcate. 

3. Pct. 14 Se recomandă adunării generale să 
aprobe cu norme de voturi mai mari decît 
cele prevăzute de actele normative în 
vigoare… 

Considerăm că abordarea cantitativă este depășită. 
Recomandările din Cod trebuie să fie bazate pe cele mai 
bune practice. 

4. La pct. 17, 18 (3), 32, 36, 42, 56, 57, 60, 
65, 90, 96,   

După sintagma ”…pagina web a societății” propunem 
completarea cu sintagma ”, dacă o asemenea pagină 
există.” 

5. La pct. 51 Criteriile de evaluare se vor 
baza pe analiza profundă a următoarelor 
situații 

Propunem următoarea redacție: ”Criteriile de evaluare 
dacă un candidat poate fi considerat ca membru 
independent se vor baza pe analiza profundă a 
următoarelor situații:” 
Totodată, independența membrilor consiliului nu trebuie 
apreciată doar prin testul negativ (nu este, nu a fost, nu 
are, etc), dar și prin testul pozitiv (are, poate, etc). 

6. Capitolul III Secretarul Corporativ Titlul III al proiectului propune utilizarea noțiunii de 
Secretar Corporativ, care excede noțiunea utilizată de 
Legea nr. 1134/02.04.97. Secretarul corporativ va înlocui 
secretarul Consiliului societății sau este o funcție separată 
în societate recomandabilă?  

7. La pct. 71 (2) Propunem următoarea redacție: ”2) să îndeplinească 
funcția de secretar al adunărilor generale și al ședințelor 
consiliului și să întocmească procese verbale;” 

8. La pct. 71 (6) Propunem următoarea redacție: ”6) să fluidizeze 
comunicarea dintre acționari, Consiliu și organul executiv; 

9. La pct. 71 (7) Pentru prima frază, propunem următoarea redacție: ”7) să 
asiste organelle societății în organizarea adunărilor 
generale ale acționarilor. 

10. Pct. 83 Un membru al consiliului societăţii 
sau al organului executiv va raporta 
imediat despre orice conflict de interese 
sau potenţial conflict de interese, care 

Norma trebuie restructurată pentru a fi clar că orice 
conflict de interese trebuie raportat, iar criteriul 
“importanţei esenţiale” se referă doar la potenţialul 
conflict de interese.  Norma pare să nu ţină cont de 



este de importanţă materială pentru 
societate, preşedintelui consiliului 
societăţii sau, respectiv, conducătorului 
organului executiv şi va furniza 
informaţiile relevante. 

ultimele completări la Legea privind societăţile pe acţiuni 
în materie de conflict de interese. 

 Pct. 96 Ca parte a unui sistem care 
funcționează bine în partea ce ține de 
dezvăluirea informației, societatea ar 
trebui să înființeze și să mențină o pagină 
web a companiei. Compania va opta 
pentru o publicare rapidă și precisă a 
informațiilor referitoare la toate aspectele 
relevante ale societății, a situațiilor 
financiare, a operațiunilor sale, a 
proprietății, a guvernării corporative, 
precum și a așteptărilor pentru viitor. 
 

Cu privire la circuitul intern al informației și la dezvăluirea 
către public a informațiilor importante, societatea poate 
dispune de reglementări interne care asigură atât 
respectarea confidențialitătii și a interdicției de a utiliza 
respectiva informație în interes propriu, cât și diseminarea 
în timp util a informațiilor corporative relevante.  

11. Pct. 121 Acţionarii sînt responsabili de a-i 
face pe membrii consiliului şi ai organului 
executiv să răspundă pentru devierile de 
la stipulările Codului. 

Este necesară reformularea pct. 121. Acţionarii au un 
drept de a se plânge, dar nu şi obligaţia. Totodată, ar 
trebui de adăugat calificativul să răspundă, “în condiţiile 
legii” 

 
 


