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Cu privire la aprobarea proiectului de lege  

pentru modificarea unor acte normative 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea 

unor acte normative. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul economiei Sergiu Gaibu 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

Art. I. – Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130, art. 548), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 13, alineatul (1) se completează cu litera f¹) cu următorul

cuprins: 

„f¹) particularitățile de emitere a obligațiunilor;”. 

2. La articolul 40, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul

cuprins: 

„c) dacă nu au fost onorate obligațiile de plată scadente față de deținătorii 

de obligațiuni.” 

3. Se completează cu articolul 40¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 40¹. Obligațiunile 

(1) Societatea, la decizia adunării generale a asociaților, şi conform 

prevederilor statutului, poate emite obligațiuni în vederea finanțării activității 

societății.  

(2) Emisiunea, plasarea, circulația şi anularea obligațiunilor se efectuează 

în conformitate cu prezenta lege, cu Codul civil al Republicii Moldova, Legea 

nr. 171/2012 privind piața de capital, cu actele normative ale Comisiei Naționale 

a Pieței Financiare şi statutul societății. 

(3) Societatea emitentă de obligațiuni, pe toată durata de circulație a 

obligațiunilor emise, dezvăluie public pe pagina web a sa și/sau publică într-o 

publicație de circulație națională și asigură neîntârziat, la cererea oricărui deținător 

de obligațiuni, accesul la acte/informații în condițiile Legii nr.171/2012 privind 

piața de capital. 

(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr.171/2012 privind piața de 

capital, societatea este în drept să emită doar obligațiuni neconvertibile.” 

4. La articolul 49:

alineatul (1) se completează cu litera r) cu următorul cuprins: 

„r) aprobarea deciziilor cu privire la emisiunea de obligațiuni”; 

alineatul (2) se completează cu litera f2) cu următorul cuprins: 

„f2) aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni.” 

5. La articolul 76, alineatul (1) se completează cu textul „ , fie prin

efectuarea sau neefectuarea de plăți ale dobânzilor sau altor venituri aferente 

obligațiunilor, cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale statutului societății sau 

ale deciziei de emitere a obligațiunilor”. 
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Art. II. – Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează:  

1. Articolul 7 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins: 

„(12) Dispozițiile prezentului articol, precum și ale art. 8, Secțiunilor 2 și 3 

din Capitolul II și Secțiunii 1 din Capitolul VI ale prezentei legi, art. 11 și art.16-

19 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, se aplică corespunzător 

societăților cu răspundere limitată care emit obligațiuni.” 

2. Articolul 8 se completează cu alineatul (15¹) cu următorul cuprins: 

„(15¹) În cazul în care emitentul nu efectuează răscumpărarea obligațiunilor 

și/sau plata cuponului în termenul stabilit de prospectul ofertei publice și/sau 

hotărârea de emisiune a obligațiunilor, dreptul de creanță al deținătorului de 

obligațiuni față de emitent se învestește cu formulă executorie. În acest caz, la 

solicitarea deținătorului de obligațiuni, Depozitarul central sau altă entitate 

juridică care efectuează plățile aferente obligațiunilor va emite extrasul din contul 

deținătorului de obligațiuni și actul care confirmă creanța deținătorului de 

obligațiuni față de emitent. Învestirea extrasului din cont cu formulă executorie se 

efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2018 privind procedura 

notarială.” 

 

 

Președintele Parlamentului  



Nota informativă la proiectul de lege  

pentru modificarea unor acte normative 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea

proiectului 

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative a fost elaborat de către 

Ministerul Economiei, cu participarea Programului Reforme Structurale în 

Moldova (USAID), care are drept scop acordarea suportului instituțiilor de stat 

din Moldova, precum și sectorului privat în vederea consolidării și a 

îmbunătățirii realizărilor recente în domeniul comerțului și a mediului de 

afaceri.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi

finalităţile urmărite 

Argumentarea necesităţii elaborării modificărilor legislative în Legea 

nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată și Legea nr.171/2012 

privind piața de capital este dictată de completările care au fost efectuate prin 

Legea nr.229/2018 cu privire la modificarea unor acte legislative și prin care 

societățile cu răspundere limitată au fost abilitate cu dreptul de a emite 

obligațiuni corporative în vederea atragerii de împrumuturi atât pe plan intern, 

cât și extern. Pe de altă parte, completările efectuate au lăsat în afara cadrului de 

reglementare astfel de aspecte ca:  

a) ce organ al societății cu răspundere limitată are atribuții de a decide

emisiunea de obligațiuni; 

b) limitele și protecția dreptului deținătorilor de obligațiuni la informare;

c) actele societății, care reglementează particularitățile de emitere a

obligațiunilor; 

d) distribuirea profitului net în cazul în care există obligațiuni nestinse;

e) competențele adunării generale în ceea ce privește emisiunea de

obligațiuni;

f) răspunderea administratorului societății pentru încălcarea drepturilor

deținătorilor de obligațiuni; 

g) învestirea cu formulă executorie a contractului de vânzare-cumpărare a

obligațiunilor.  

Descrierea detaliată a modificărilor şi completărilor propuse la legile menţionate 

sunt prezentate detaliat în punctele ulterioare a prezentei note informative. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul legii nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislaţia Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi



Principalele aspecte ale modificărilor la legile abordate, se referă la 

reglementarea detaliată a dreptului societăților cu răspundere limitată de a emite 

obligațiuni, în contextul acordării acestui drept prin completările efectuate la 

Legea nr.171/2012 privind piața de capital.  

Astfel, prin completările propuse la Legea nr.135/2007 privind societățile cu 

răspundere limitată, se stabilește că, societatea, la decizia adunării generale a 

asociaților şi conform prevederilor statutului poate emite obligaţiuni, în vederea 

finanțării activității societății. Emisiunea obligaţiunilor se decide prin hotărârea 

adunării generale a asociaților, iar a altor obligaţiuni poate fi decisă şi de 

consiliul societăţii, în cazul în care acesta a fost format. 

Se propune completarea Legii nr.135/2007 cu prevederi, ce urmăresc 

reglementarea atribuțiilor organelor de conducere ale societăților cu răspundere 

limitată în contextul emiterii obligațiunilor. 

De asemenea, în contextul modificărilor efectuate la Codul Civil al Republicii 

Moldova în ceea ce privește constituirea gajului pentru garantarea unei sume de 

bani în cazul emiterii de obligațiuni asigurate cu bunuri proprii ale emitentului, 

precum și exercitarea dreptului de gaj, se propune investirea dreptului de gaj cu 

formulă executorie, prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare a 

obligațiunilor. Actualmente, învestirea dreptului de gaj cu formulă executorie, 

este prevăzută pentru actele autentificate notarial (art.43 alin.(1) din Legea 

nr.246/2018 privind procedura notarială), precum și pentru actele ce nu sunt 

autentificate notarial, dar pentru care legislația în vigoare prevede expres 

posibilitatea învestirii cu formulă executorie (art.43 alin.(3) din Legea 

nr.246/2018 privind procedura notarială). În cazul contractelor prin care se 

instituie o garanție pentru emiterea de obligațiuni, nu se cere autentificarea 

notarială, procedura învestirii cu formulă executorie nu este reglementată. 

Astfel, prin completările propuse la art.8 din Legea nr.171/2012 privind piața de 

capital, se va asigura reglementarea legală expresă, privind posibilitatea 

învestirii cu formulă executorie a actelor neautentificate notarial. În acest caz, 

creditorul îndreptățit va depune la notar o cerere cu conținutul descris la art.43 

alin.(3) din Legea nr.246/2018 privind procedura notarială, la care va anexa, 

conform cerințelor art.43 alin.(4) din aceiași lege, actele ce confirmă drepturile 

invocate și care sunt descrise în alin.(15¹) cu care se propune a fi completat art.8 

din Legea nr.171/2012. 

În scopul soluţionării problemelor invocate mai sus şi creării premiselor 

legislative pentru punerea în practică a normelor referitoare la dreptul 

societăților cu răspundere limitată de a emite obligațiuni, proiectul legii prevede 

un şir de modificări la Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere 

limitată și Legea nr.171/2012 privind piața de capital. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 

Modificările și completările propuse nu vor genera cheltuieli din bugetul de stat. 

 



6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 

Prezentul proiect nu necesită modificarea și completarea unor hotărâri de 

Guvern sau altor acte subordonate, emise de autoritățile publice de specialitate. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele 

normative şi ale Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

anunțul privind consultările publice a proiectului legii a fost plasat pe pagina 

web a Cancelariei de Stat (www.particip.gov.md) și pe pagina web oficială a 

MEI (www.mei.gov.md), în compartimentul „Transparenţa decizională”, 

directoriul „Anunțuri privind consultările publice”. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

Informaţia privind rezultatele expertizei anticorupţie au fost reflectate în Sinteza 

obiecțiilor și propunerilor la proiect. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate cu legislaţia Uniunii Europene 

 

Proiectul de lege nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislaţia Uniunii Europene. 

 

10. Constatările expertizei juridice 

 

Constatările expertizei juridice au fost reflectate în Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor la proiect. 

 

11. Constatările altor expertize 

 

Proiectul de lege prevede reglementări cu impact asupra activităţii de 

întreprinzător şi în conformitate cu cadrul normativ în vigoare a fost elaborată 

Analiza impactului care a fost examinată și susținută în cadrul ședinței Grupului 

de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 

data de 28 iulie 2020 (procesul-verbal nr.25), precum și proiectul de lege 

propriu-zis a fost susținut în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător din data de 22 decembrie 2020 

(Procesul-verbal nr.44) 

 

Ministru        Sergiu GAIBU 




