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Pe scurt
Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat varianta actualizată a Codului de Guvernanță
Corporativă, ale cărui prevederi au intrat în vigoare la 4 martie 2016.

În detaliu
Prevederi generale
Noul Cod de Guvernanță
Corporativă (numit în
continuare - „CGC”)
reprezintă un set de standarde
de guvernanță pentru a ghida
managementul și acționarii în
aplicarea recomandărilor
generale de conducere
eficientă a unei societăți.
Prevederile CGC se bazează pe
principiile de guvernanță
corporativă emise de
Organizația pentru Cooperare
și Dezvoltare Economică.
Prevederile CGC sunt
obligatorii pentru entitățile de
interes public.
Societăților pe acțiuni, altele
decât entitățile de interes
public, li se recomandă să
aprobe CGC.
Organele de conducere ale
societății
Se recomandă ca unele
chestiuni ce țin de competența
exclusivă a Adunării generale a
acționarilor să fie votate cu
norme de voturi mai mari
decât cele prevăzute de actele
normative în vigoare.

Au fost suplimentate
competențele Consiliului
societății.
Se recomandă constituirea
unor comitete specializate
pentru examinarea preliminară
a celor mai importante
chestiuni ale activității
societății (comitetul de
remunerare, comitetul de
gestionare a riscurilor etc.).
Se recomandă ca membrii
independenți să reprezinte cel
puțin o treime din totalul
membrilor aleși în Consiliul
societății.
Au fost introduse o serie de
criterii de evaluare a
independenței membrilor
Consiliului societății.
Se introduce obligația
organului executiv al societății
de a include în raportul anual
de activitate un capitol separat
pentru a descrie în ce măsură
societatea aplică sau nu
prevederile CGC.
Se recomandă societăților să
instituie funcția de secretar
corporativ care va facilita
interacțiunea dintre acționari
și organele de conducere ale
societății.

Au fost introduse criteriile de
stabilire a cuantumului
remunerației pentru membrii
Consiliului societății, cei ai
organului executiv și ai
Comisiei de cenzori.
Au fost stabilite o serie de
măsuri care urmează a fi luate
în vederea identificării și
aprobării corecte a deciziilor în
cazul încheierii tranzacțiilor cu
conflict de interese.
Se recomandă societăților să
aprobe un regulament intern
privind modul de selectare și
aprobare a societăților de
audit.
Dezvăluirea informațiilor și
transparența
CGC prevede informațiile
minimale pe care o entitate de
interes public este obligată să
le dezvăluie pe pagina sa web.
Toate informațiile care ar
putea influența procesul de
luare a deciziilor cu privire la
investiții în instrumente
financiare ale societății trebuie
să fie făcute publice imediat și
să fie disponibile în același
termen pentru toate
persoanele care ar putea fi
interesate.
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Se recomandă ca rapoartele
anuale ale societății să conțină
informații cu privire la analiza
situației financiare și
rezultatele operațiunilor,
modificările la capitalul social,
orice riscuri semnificative și
factorii de risc.
Declarația de guvernanță
corporativă
A fost introdusă obligația
pregătirii unei Declarații de
guvernanță corporativă
„Conformare sau justificare”,
conform modelului din anexa
CGC, prin care societățile
urmează să ofere o justificare
detaliată în formă scrisă cu
privire la recomandările CGC
de la care s-au abătut.
Pregătirea Declarației este
obligatorie pentru:


PwC

entitățile de interes public
și oricare alte societăți pe

acțiuni care aprobă
prevederile CGC, care
trebuie să o includă în
raportul anual al
conducerii și să o publice
pe pagina web;


societățile ale căror
instrumente financiare
sunt admise spre
tranzacționare pe piața
reglementată, care trebuie
să o prezinte pieței
reglementate.

[Sursa: Hotărârea Comisiei Naționale
a Pieței Financiare, nr. 67/10 din 24
decembrie 2015 cu privire la
aprobarea Codului de guvernanță
corporativă, Monitorul Oficial Nr. 4954 din 4 martie 2016]

De reținut

interesate, precum și
competențele acestora în
domeniul guvernanței
corporative.
Entitățile de interes public
sunt obligate să se conformeze
prevederilor CGC până la 4
septembrie 2016.
Prevederile CGC au caracter de
recomandare pentru societățile
pe acțiuni, altele decât cele de
interes public.
A fost introdusă obligația
pregătirii unei Declarații de
guvernanță corporativă, prin
care societățile urmează să
ofere o justificare detaliată în
formă scrisă cu privire la
recomandările CGC de la care
s-au abătut.

CGC stabilește un set de reguli
cu privire la relațiile dintre
Consiliul societății, organul
executiv, acționari și alte părți
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Să discutăm
Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul
dumneavoastră specific, puteți contacta următoarele persoane:

Mihaela Mitroi
Partener
Mihaela.Mitroi@ro.pwc.com

Alexandru Munteanu
Manager, Avocat
Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com

LiliaŢapu
Manager
Lilia.Tapu@ro.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Moldova
Str. Maria Cibotari, 37
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: + (373 22) 25 17 00
Fax: + (373 22) 23 81 20

Prezentul Buletin informativ fiscal este redactat de către departamentul de consultanţă juridică şi fiscală din cadrul PwC Moldova.
Declinarea responsabilităţii: Informaţiile de mai sus sunt un rezumat al informaţiilor recent publicate şi nu au scopul de a oferi consultanţă într-o anumită privinţă. PwCîşi declină orice
responsabilitate faţă de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informaţiilorconţinute în aceste publicaţii.
© 2016 PwC. Toate drepturile rezervate. PwC semnifică reţeaua de firme membre ale PwC International Limited (PwCIL). Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu statut independent
şi nu acţionează ca agent al PwCIL sau a oricărei alte firme membre. PwCIL nu furnizează niciun fel de servicii clienţilor. PwCIL nu este responsabilă pentru actele sau omisiunile niciunei alte firme
membre şi nici nu-şi poate exercita controlul sau judecata profesională pentru a le obliga în niciun fel. Nicio firmă membră nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru actele sau omisiunile
niciunei alte firme membre, nici nu poate să-şi exercite controlul asupra altei firme, sau să oblige altă firmă sau PwCIL în vreun fel.

