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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni  

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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              Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

din                                   2018 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1134/1997  

privind societățile pe acțiuni  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr.224 din 4 iulie 2018) de către un grup de deputaţi în Parlament, și 

comunică următoarele. 

 

În denumirea proiectului de lege, cuvintele „și completarea” propunem să 

fie excluse, deoarece, potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire 

la actele normative, modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a 

textului actului, realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor părţi 

din text. Prin urmare, accepțiunea termenului „modificarea” include și 

completarea actelor normative. 

Din același considerent din dispoziția propriu-zisă a art. I se vor exclude 

cuvintele „și se completează”. 

Pe parcursul întregului text din lege: 

- cuvintele „rezerve”, „rezerve disponibile” şi „fond de rezervă” urmează 

să fie substituite cu una dintre noțiunile utilizate în standardele naționale de 

contabilitate, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor privind aprobarea 

Standardelor Naționale de Contabilitate nr.118/2013, și anume: „capitalul de 

rezervă”/„rezervele statutare”/„alte rezerve”, în funcţie de context; 

- cuvintele „situația financiară” propunem a fi substituite cu cuvintele 

„situațiile financiare”, iar cuvintele „ultima situație financiară” – cu cuvintele 

„ultimele situații financiare”, la cazul gramatical corespunzător; 

- cuvintele „an financiar/ani financiari” urmează a fi substituite cu 

cuvintele „perioada de gestiune/perioade de gestiune”, la cazul gramatical 

corespunzător. 

La pct.1: 

- cuvintele „bilanț”, „bilanțului anual” și „bilanțul contabil” se utilizează 

doar în cîteva norme, substituirea acestora se va face prin operarea modificărilor 

în art. 39 alin. (6), art. 40 alin. (7), art. 42 alin. (6), art. 45 alin. (7) lit. h) și art. 80 

alin. (7) lit. d). Adițional, remarcăm că în textul Legii privind societățile pe 

acțiuni nu se folosește sintagma „societate de interes public”, iar „societate 

entitate de interes public” nu se utilizează la singular nearticulat. Totodată, 

expresia „la cazul gramatical corespunzător” (care este mai îngustă decît „la 

forma gramaticală corespunzătoare”) nu este potrivită, deoarece nu cuprinde și 

sintagma „societățile entități de interes public”, utilizată în art. 11 alin. (6) lit. a) 

și b) şi art. 86 alin. (2). 
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-  de completat cu textul: „ ,cuvintele „societate de audit” se substituie cu 

cuvintele „entitate de audit”, la cazul gramatical corespunzător. 

La pct. 2: 

- dispoziția de modificare se va formula cu utilizarea cuvintelor „se 

modifică după cum urmează”, conform art. 62 din Legea nr. 100/2017cu privire 

la actele normative. Această propunere se referă la toate dispozițiile de 

modificare, prin expunerea în redacție nouă; 

- la alin. (7) abrevierile „CNPF” și „BNM” se vor substitui cu cuvintele 

„Comisia Naţională a Pieţei Financiare” și „Banca Națională a Moldovei”, 

întrucît anterior nu s-a stabilit că se vor utiliza aceste abrevieri (art. 54 alin. (1) 

lit. i) din Legea cu privire la actele normative); 

- la alin.(8) lit.d), atenționăm că, potrivit art.1432 alin. (3) din Codul civil 

al Republicii Moldova nr. 1107/2002, moştenirea are loc conform testamentului 

(succesiune testamentară) şi în temeiul legii (succesiune legală). Astfel, în norma 

dată se va utiliza termenul generic „succesiunii” (se vor exclude cuvintele „de 

drept (moștenirii)”), care va viza trecerea dreptului de proprietate asupra 

acțiunilor atît conform testamentului, cît și în temeiul legii. 

La pct. 3, se va ține cont că dispoziția de modificare a unor norme prin 

excluderea unui cuvînt (unor cuvinte)/text, unei propoziții se formulează cu 

utilizarea cuvintelor „se exclude”/„se exclud”, și nu „se abrogă”. Obiecție 

valabilă pentru toate cazurile similare din proiect.  

La pct. 5, aferent modificării art. 25 alin. (41), semnalăm că „art. 58 alin. 

(1)” și „ , cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 202/2017 privind activitatea 

băncilor, de Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări și Legea nr. 171/2012 

privind piața de capital” în limbajul normativ sînt texte. În actele de modificare 

cuvîntul „textul” se utilizează pentru individualizarea unor cuvine și cifre, 

cuvinte și semne de punctuație, cifre și semne de punctuație, cuvinte și abrevieri 

(în acest sens se va revizui întregul proiect). 

La pct.6, aferent modificării art.251 alin.(4) lit. c, cuvîntul „societății” 

propunem să fie substituit cu cuvîntul „entității”. 

La pct. 10, în primul alineat din dispoziția de modificare se va face referire 

la modificarea art. 33 alin. (2), corelativ, din normele ce derivă din acest alineat 

se va exclude textul „alineatul (2)”.  

La pct. 11 se vor exclude cuvintele „la final”, deoarece în cazul în care nu 

se specifică după care cuvînt se introduce completarea, se aplică regula generală, 

ce prevede că completarea se operează în finalul normei.  

Obiecție valabilă pentru tot proiectul.  

Totodată, cuvintele „cu următoarea propoziție” se vor substitui cu 

cuvintele „cu o propoziție cu următorul cuprins”, în conformitate cu uzanțele 

normative. 

Pct.14 se va completa cu o normă privind substituirea, în art. 39 alin. (71), 

a cuvintelor „ultimului bilanţ” cu cuvintele „ultimei situații financiare”, pentru a 

respecta unitatea de terminologie în acest act (a se vedea pct.1 al proiectului). 

La pct.17 se va stabili că art. 42 alin. (2) se completează cu o propoziție cu 

următorul cuprins. 
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Obiecție valabilă și la pct. 22 aferent completării art. 48 alin. (2), pct. 31 

referitor la completarea art. 57 alin. (1), pct. 39 privind completarea art. 66 alin. 

(9), pct. 53 ce ține de completarea art. 93 alin. (5)).   

La pct.18, în art. 43 alin. (5) lit. b), abrevierea „pct.” se va substitui cu 

abrevierea „lit.”. 

Pct.19 se va reexamina, deoarece în  redacția în vigoare art. 44 nu are alin. 

(41). 

La pct. 22 literele modificate ale alin. (5) se vor însemna cu o singură 

paranteză, conform art. 51 alin. (6) din Legea cu privire la actele normative. 

A se revedea și pct. 45. 

La pct. 28, ajustarea redacției art. 55 alin. (4) se va face prin excluderea 

textului „lit. a)-g)”, și nu prin substituire, deoarece este inoportun de a indica 

toate literele  unui alineat. 

La pct. 35, completarea art. 62 alin. (1) și (2) lit. c1) și c2) se vor formula 

într-o singură normă, dat fiind faptul că prevăd completarea după aceleași 

cuvinte cu un text identic. 

La pct. 40, din redacția propusă a art. 68 alin. (2) se va exclude cuvîntul 

„toate”, care este nepotrivit într-o normă imperativă. Totodată, se va evita 

utilizarea repetată a cuvîntului „ținerea”, pentru a asigura o formulare conformă 

normelor limbii literare. 

La pct. 44: 

- reglementările ce derivă din art. 78 alin. (7) se vor numerota cu litere 

latine mici, urmate de o paranteză, similar altor reglementări ale acestui articol; 

- cuvintele „societatea de audit” de substituit cu cuvintele „entitatea de 

audit”, iar cuvintele „controlului de audit” de substituit cu cuvîntul „auditului”.   

La pct.47 se va exclude textul „ , iar alineatul (1) devine alineat unic”, 

deoarece operațiunea dată se va realiza la etapa pregătirii pentru republicare a 

Legii privind societățile pe acțiuni (a se vedea art. III al proiectului).  

Pct. 48: 

- se va completa cu o dispoziție privind substituirea în alin. (1) al art. 83 a 

cuvintelor „ultimului bilanţ” cu cuvintele „ultimei situații financiare” (a se vedea 

modificările propuse în pct. 1); 

- se va lua între paranteze cifra „5”, conform art. 51 alin. (6) din Legea cu 

privire la actele normative (de ajustat și pct. 49 aferent alineatului (10)). 

La pct.50, aferent modificării art.89 alin. (1): 

-  textul „selectarea fiind efectuată de către societate conform criteriilor 

stipulate la alin.(11)” urmează să fie exclus;  

- punctul urmează să fie completat cu textul: „alineatul (11) se abrogă”, 

deoarece nu corespunde prevederilor art.27 alin.(5) și art.42 din Legea  

nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, care va intra în vigoare la  

1 ianuarie 2019. De asemenea, criteriile de selectare a entităților de audit 

prevăzute la art.89 alin. (11) nu corespund prevederilor legislației în vigoare, 

deoarece conform Legii nr.185/2017 pentru completarea și modificarea unor acte 

legislative a fost exclusă licența pentru desfășurarea activității de audit. 
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La pct.51, recomandăm revizuirea redacției art.91 alin.l (4), prin stabilirea 

prevederilor privind dezvăluirea informației pe piața de capital, care nu se aplică 

societății aflate în proces de insolvabilitate sau dizolvare, în conformitate cu 

limbajul juridic. 

La pct. 53, în completarea art. 93 alin. (7), cuvîntul „căror” se va substitui 

cu cuvîntul „cărui”, deoarece se referă la cuvîntul „Creditorul” (utilizat la 

numărul singular). 

La pct.55, aferent art.941: 

- alin.(1) lit.b) din lege se va expune în următoarea redacție: „situațiile 

financiare ale societăților care fuzionează pentru ultimele trei perioade de 

gestiune”; 

- alin. (3) propunem a fi exclus, dat fiind că regulile de întocmire și 

prezentare a situațiilor financiare sînt expuse în standardele de contabilitate 

aplicate de entitate. Modul de evaluare a elementelor contabile și de prezentare a 

informațiilor în situațiile financiare urmează să fie identic la întocmirea 

situațiilor financiare. 

La art. II, alin. (5) se va revedea, întrucît, potrivit art. 73 din Constituția 

Republicii Moldova, Comisia Națională a Pieței Financiare nu are dreptul la 

inițiativă legislativă. Respectiv, nu poate fi stabilită obligația acesteia de a 

prezenta propuneri Parlamentului de aducere a legislației în conformitate cu 

prezenta lege.  

Conform art. 51 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, articolele proiectului se 

vor numerota cu cifre arabe.   
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