
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la  aprobarea proiectului de lege privind 

interpretarea articolului III din Legea nr.273 din 15 decembrie 2017 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

-------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE : 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind interpretarea articolului III din Legea nr.273 din 15 decembrie 2017 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanțelor     Octavian Armașu 

 

 

Ministrul justiției      Victoria Iftodi 
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Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

privind interpretarea articolului III din Legea nr.273 

 din 15 decembrie 2017 pentru modificarea şi  

completarea unor acte legislative 

 

 

 

În temeiul art.66 lit. c) din Constituţia Republicii Moldova, 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articol unic. – În scopul aplicării prevederilor articolului III din Legea 

nr.273 din 15 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464-470, art.800): 

a) textul „perioada de expunere spre vînzare ca pachet unic a acțiunilor nou-

emise în condițiile art.156 alin.(3) din legea menționată se prelungește” înseamnă 

că termenul de vînzare a acţiunilor nou-emise, prevăzut în reglementările Comisiei 

Naţionale a Pieţei Financiare aplicabile băncii ale cărei acțiuni, în condițiile art.156 

alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, au fost 

anulate, emise și expuse spre vînzare pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 273 

din 15 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 

continuă să curgă și după intrarea în vigoare a acestei din urmă legi; 

b) prevederile art. 111 alin. (8) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind 

piața de capital se aplică, mutatis mutandis,  cu referire la termenul determinat 

potrivit  lit. a); 

c) textul „prețul de vînzare al acțiunilor fiind cel determinat la data expunerii 

spre vînzare a acestora” înseamnă prețul determinat de emitent pînă la intrarea în 

vigoare a Legii nr.273 din 15 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care nu poate fi modificat în interiorul termenului de vînzare 

prevăzut la lit. a).    

 
  

Președintele Parlamentului 

 

 



  

 

  

  

 

 

Notă informativă 

la proiectul Legii privind interpretarea articolului III din Legea 

nr.273/15.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

Prin Legea nr.273/15.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

Legea privind piaţa de capital a fost completată cu art. 111 care reglementează procedura de 

anulare, emitere şi vînzare a cotelor de participare deţinute cu nerespectarea cerinţelor privind 

calitatea acţionariatului în capitalul băncilor.  

Totodată, în scopul reglementării situaţiilor juridice în curs de realizare la data intrării 

în vigoare a acestei legi s-a stabilit în art. III al acesteia că pentru băncile ale căror acţiuni au 

intrat sub incidenţa prevederilor art.156 alin.(3) din Legea instituţiilor financiare nr.550/1995, 

la intrarea în vigoare a prezentei legi, perioada de expunere spre vînzare ca pachet unic a 

acţiunilor nou-emise în condiţiile art.156 alin.(3) din legea menţionată se prelungeşte, preţul 

de vînzare al acţiunilor fiind cel determinat la data expunerii spre vînzare a acestora. 

La aplicarea de către părțile vizate a acestor prevederi legale în practică au apărut 

dificultăți legate de modul de determinare corectă a termenului și a prețului de vînzare a 

acțiunilor băncii, care la data intrării în vigoare a acestei legi cădeau sub incidența 

prevederilor art. III din Legea nr.273/15.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative. 

În acest context, în scopul clarificării normelor art. III din Legea nr.273/15.12.2017 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în ce privește semnificația sintagmelor 

„perioada de expunere spre vînzare a acțiunilor nou-emise ... se prelungește”, „prețul de 

vînzare al acțiunilor fiind cel determinat la data expunerii spre vînzare a acestora” și aplicarea 

dreptului Băncii Naționale a Moldovei de a prelungi termenul de vînzare a acţiunilor 

respective, în raport cu situația în curs de realizare la data intrării în vigoare a legii, se propune 

adoptarea legii privind interpretarea art. III din Legea nr.273/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, potrivit căreia: 

- sintagma „perioada de expunere spre vînzare ca pachet unic a acțiunilor nou-emise în 

condițiile art.156 alin.(3) din legea menționată se prelungește” va însemna că termenul de 

vînzare a acţiunilor nou-emise, prevăzut anterior în actele Comisiei Naţionale a Pieţei 

Financiare, continuă să curgă după intrarea în vigoare a Legii nr.273/2017 pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative; 

- prevederile articolului 111 alineatul (8) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital 

se aplică, mutatis mutandis,  cu referire la termenul determinat potrivit  literei a); 

- sintagma „prețul de vînzare al acțiunilor fiind cel determinat la data expunerii spre 

vînzare a acestora” va însemna prețul determinat de emitent până la intrarea în vigoare a Legii 

nr.273/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care nu poate fi 

modificat în interiorul termenului de vînzare prevăzut în hotărîrea menționată a Comisiei 

Naţionale a Pieţei Financiare. 

 

 

 

Sergiu Cioclea 

Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei 
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