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Pe scurt

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat
acţiuni, menite să o ajust

În detaliu

Modalităţile de tranzacţionare 
a valorilor mobiliare în funcţie 
de tipul societăţilor emitente

Valorile mobiliare emise de
societăţile considerate entităţi 
de interes public vor putea
circula doar pe piaţa 
reglementată, dacă se 
efectuează tranzacţii cu valori 
mobiliare în volum de cel puţin 
1% din totalul valorilor
mobiliare emise de o singură 
clasă. Celelalte tranzacţii cu 
valorile mobiliare ale
entităţilor de interes public pot 
fi efectuate în afara pieţei 
reglementate.

Tranzacţiile cu valori mobiliare
emise de alte societăţi pe 
acţiuni vor fi efectuate conform
modului stabilit de Comisia
Naţională a Pieţei Financiare

Acţionari majoritari şi 
minoritari

Drepturile acţionarilor 
majoritari şi minoritari la 
cumpărarea / vânzarea 
acţiunilor deţinute vor fi 
exercitate în conformitate cu
normele privind ofertele de
preluare specificate în Legea
privind piaţa de capital. 
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Amendamente aduse la Leg
societăţile pe acţiuni

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat modificări şi completări la Legea privind societăţile pe 
ajusteze la noile reglementări ale Legii privind piaţa de capital
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Fac excepţie acţionarii 
minoritari care au obţinut 
acţiunile contra bonuri 
patrimoniale, sau succesorii de
drept ai acestora.

Reguli noi privind convocarea
şi ţinerea Adunării generale a 
acţionarilor 

Adunarea generală a 
acţionarilor se desfăşoară pe 
teritoriul Republicii Moldova,
dacă nu se prevede altfel în 
statutul societăţii sau dacă nu 
se decide altfel în mod unanim
de către acţionarii ce 
reprezintă întregul capital 
social al societăţii. 

A fost exclusă interdicţia ţinerii 
adunării generale anuale prin 
corespondenţă. 

Au fost introduse cerinţe 
separate privind informaţiile 
despre ţinerea adunării 
generale a acţionarilor în 
societăţile de interes public şi 
celelalte societăţi. 

Decizia privind convocarea
repetată a adunării generale se 
ia în termen de 10 zile de la
data la care a fost fixată iniţial. 
Pentru societăţile cu un număr 
de acţionari mai mare de 
10.000, adunarea generală a 
acţionarilor este deliberativă 
dacă la aceasta participă 

acţionari care deţin cel puţin 
15% din acţiunile cu drept de 
vot aflate în circulaţie ale 
societăţii

De asemenea, au fost
completate preved
procedura de alegere a
consiliului societăţii.

Definirea tranzacţiilor cu 
conflict de interese

Potrivit modificărilor,
tranzacţi
interese
/ câteva tranzacţii legate 
reciproc care întruneşte
întrunesc următoarele condiţii 
cumulative
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Legea
societăţile pe acţiuni

modificări şi completări la Legea privind societăţile pe 
la noile reglementări ale Legii privind piaţa de capital.

acţionari care deţin cel puţin 
15% din acţiunile cu drept de 
vot aflate în circulaţie ale 
societăţii.

De asemenea, au fost
completate prevederile privind
procedura de alegere a
consiliului societăţii.

Definirea tranzacţiilor cu 
conflict de interese

Potrivit modificărilor,
tranzacţiile cu conflict de
interese reprezintă o tranzacţie   

câteva tranzacţii legate 
reciproc care întruneşte /
întrunesc următoarele condiţii 
cumulative:

a) se efectuează, direct sau 
indirect, între societate şi 
persoana interesată şi / 
sau persoanele afiliate ale
acesteia în condiţii 
contractuale practicate
de societate în procesul
activităţii sale 
economice; şi 

b) valoarea tranzacţiei / 
tranzacţiilor legate 
reciproc sau a bunurilor
ce constituie obiectul
tranzacţiei / tranzacţiilor 
respective depăşeşte 1% 
din valoarea activelor
societăţii conform 
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ultimului raport
financiar.

În condiţiile de mai sus, se 
consideră tranzacţie cu conflict 
de interese:

 cumpărarea, vânzarea sau 
transmiterea ori primirea
în orice alt mod de către 
societate a bunurilor,
serviciilor, drepturilor,
mijloacelor băneşti, 
instrumentelor financiare
şi a oricăror alte active; 

 acordarea sau primirea de
către societate a 
împrumutului, gajului,
garanţiei, fidejusiunii sau 
a oricărei alte creanţe; 

 acordarea sau primirea de
bunuri ori drepturi în
folosinţă, locaţiune, 
arendă sau leasing, 

 încheierea sau asumarea
unor angajamente cu
executare ulterioară.     

De asemenea, au fost operate o
serie de amendamente, printre
care:

 redefinirea noţiunii 
„persoană interesată”; 

 cerinţa adoptării deciziei 
de încheiere a
tranzacţiilor de către 
societăţile-entităţi de 
interes public în baza
raportului de audit, iar
pentru celelalte societăţi -
după verificarea de către 
comisia de cenzori.

Prevederile privind tranzacţiile 
cu conflict de interese nu se
vor aplica:

 tranzacţiilor 
întreprinderilor
dependente care se
efectuează în conformitate 
cu dispoziţiile obligatorii 
ale întreprinderii
dominante;

 tranzacţiilor de 
înstrăinare sau de 
procurare a bunurilor
societăţii care se 
efectuează prin licitaţii 
deschise;

 dacă toţi acţionarii sunt 
persoane interesate în
efectuarea tranzacţiei. 

Drepturi şi obligaţii ale 
acţionarilor 

Au fost introduse unele
drepturi şi obligaţii noi ale 
acţionarilor: 

 dreptul acţionarului 
majoritar să refuze 
achiziţionarea acţiunilor 
cu drept de vot ale
acţionarului minoritar 
dacă acestea sunt grevate 
cu obligaţii;

 obligaţia de răspundere a 
acţionarului, în baza 
hotărârii judecătoreşti, 
pentru prejudiciul
material cauzat societăţii 
sau altor acţionari ai 
societăţii prin înaintarea 
cererilor de chemare în
judecată împotriva 
societăţii / altor acţionari, 
sesizarea Comisiei
Naţionale a Pieţei 
Financiare sau a altor
organe de drept, în mod
abuziv, cu rea-credinţă şi 
neîntemeiat;

 dreptul acţionarului de a 
ataca în justiţie doar 
hotărârile adunărilor 
generale ale acţionarilor 
desfăşurate ulterior 
efectuării în registrul 
acţionarilor a înscrierilor 
aferente achiziţionării 
acţiunilor de către acesta.

Alte reguli noi

Societăţile pe acţiuni vor 
dezvălui public informaţiile 
despre societate conform Legii
privind piaţa de capital. 

Societăţile pe acţiuni au 
dreptul să plaseze obligaţiuni 
cu acoperire sau fără acoperire 
(anterior numai obligaţiunile 
asigurate puteau fi plasate).

A fost introdusă obligaţia 
obţinerii autorizaţiei de 
societate de registru de către 
societatea care, conform
legislaţiei, este în drept să ţină 
de sine stătător registrul 
deţinătorilor valorilor 
mobiliare.

A fost introdusă obligaţia 
organului executiv al societăţii 
de a comunica persoanei care
ţine registrul deţinătorilor de 
valori mobiliare ale societăţii 
dobândirea dreptului la vot în
adunarea generală de către 
deţinătorii de acţiuni 
preferenţiale, pe motiv de 
neplată sau plată incompletă a 
dividendelor de către societate. 

Termenul după care orice 
acţionar al societăţii este în 
drept să ceară adunării 
generale anuale a acţionarilor 
adoptarea unor hotărâri, 
atunci când valoarea activelor
nete ale societăţii, potrivit 
bilanţului anual al societăţii, 
este mai mică decât capitalul 
social, a fost majorat de la doi
la trei ani;

De asemenea, au fost
completate regulile privind
achiziţionarea / răscumpărarea 
de către societate a acţiunilor 
plasate.

A fost redus de la 15 la şapte 
zile lucrătoare termenul 
privind cerinţa de publicare a 
unor decizii (de exemplu,
privind plata dividendelor,
încheierea tranzacţiei cu 
conflict de interese, încheierea
tranzacţiei de proporţii). 
Pentru entităţile de interes 
public, publicarea se va efectua
pe pagina web a societăţii, în 
termen de trei zile lucrătoare. 
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[Sursa: Legea nr. 106 din 28

mai 2015 pentru modificarea

şi completarea Legii nr. 1134 

din 2 aprilie 1997 privind

societăţile pe acţiuni, 

Monitorul Oficial nr. 150-159

(5192 - 5201) din 19 iunie

2015]

De reţinut 

Prin modificările operate s-au 

adus în concordanţă prevederile 

Legii privind societăţile pe 

acţiuni cu normele stabilite de 

legislaţia privind piaţa de 

capital.

În acest context, au fost stabilite

reguli noi privind protecţia 

acţionarilor, au fost clasificate 

societăţile pe acţiuni (în societăţi 

entităţi de interes public şi 

societăţi care nu sunt entităţi de 

interes public) şi au fost stabilite 

reglementări distincte în funcţie  

de tipul acestora.

De asemenea, au fost operate

modificări cu privire la modul de 

pregătire, convocare şi 

desfăşurare a adunărilor 

generale ale acţionarilor.
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul
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