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Pentru modificarea punctului 28 din Regulamentul  

cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale,  

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1053/2010 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. La punctul 28 din Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în 

societățile comerciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1053/2010 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.226, art.1166), textul ,,nu 

poate depăși 5 la sută din mărimea profitului net anual obținut de societate” se 

substituie cu textul ,,nu poate depăși plafonul de 1 la sută din mărimea profitului 

net anual obținut de societate, dar individualizat pentru fiecare persoană care 

desfășoară activitate de reprezentare a statului – nu mai mult decît două salarii 

medii lunare pe societate pe anul precedent în limita plafonului menționat”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 



NOTĂ INFORMA TIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 28 din 

Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1053/2010

i. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şifinalităţile urmărite
Asigurarea transparenţei activităţii societăţilor comerciale proprietate a statului 

este unul din obiectivele asumate de către Guvern, în scopul consolidării 

responsabilităţii pentru gestionarea patrimoniului public.

întru realizarea acestui deziderat, precum şi întru echilibrarea recompenselor 

îndreptate pentru retribuirea reprezentanţilor statului în organele de conducere ale 

societăţilor comerciale, a fost iniţiată elaborarea prezentului proiect de hotărâre.

Z Principalele prevederi> locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea elementelor 
m i

Prin proiectul de hotărîre se propune diminuarea recompensei anuale pentru 

reprezentanţii statului în organele de conducere ale societăţilor comerciale. Astfel, 

se propune diminuarea acestei recompense de la „pînă la 5 la sută din profitul net 

anual obţinut de societate” la plafonul „de pînă la 1 la sută din mărimea profitului 

net anual obţinut de societate”.

Totodată, suplimentar se mai propune inclusiv plafonarea recompenselor 

achitate individualizat pe fiecare reprezentant al statului. în acest sens, proiectul 

dispune limitarea acestei recompense - nu mai mult decât două salarii medii lunare 

pe societate pe anul precedent, în limita plafonului de până Ia 1 la sută din mărimea 

profitului net anual obţinut de societate,

Z Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislaţia Uniunii 
Europen e .: . ■

Prezentul proiect de hotărîre nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

4. Fundamentarea economico-fînanciarâ
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat.
Conform estimărilor, se constată ca efect al intervenţiei preconizate prin 

proiect, venitul pasibil spre a fi încasat de bugetul de stat sub formă de dividende 

este de circa 20,5 mii lei.
5. Avizarea, expertizarea şi consultarea publică

în scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Cancelariei de 

Stat şi transmis pentru avizare şi expertizare autorităţilor interesate.

Secretar general al Guvernului
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