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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative  

 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. - Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7 - 17, art.48), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1. La Articolul 44: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„Comitetul de audit se constituie din cel puțin 3 membri aleși de adunarea 

generală a acționarilor sau desemnați de fondator pe un termen de la 2 la 4 ani. Numărul 

membrilor comitetului de audit trebuie să fie impar. Numărul și termenele exacte de 

desemnare sunt stabilite în statut. Una şi aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de 

membru al comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive.”; 

se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins: 

„(21) Încetarea calității de membru al comitetului de audit are loc prin revocare 

de către adunarea generală a acționarilor sau de către fondator, prin renunțarea 

membrului la mandat şi în cazul expirării mandatului de membru. În cazul încetării 

calității de membru, numărul de membri se completează la următoarea adunarea 

generală a acționarilor sau prin actul administrativ al fondatorului”. 

alineatul (3) se abrogă. 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Fiecare membru al comitetului de audit trebuie să aibă competențe cel puțin 

în unul din domeniile: 

a) în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea de interes public;  

b) în domeniul contabilității, financiar și/sau al auditului. 

Cel puțin un membru al comitetului de audit are competențe în domeniul în care 

își desfășoară activitatea entitatea de interes public, iar cel puțin doi membri 

competente în domeniul contabilității, financiar şi/sau al auditului” . 

alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

„(5) Membri ai comitetului de audit nu pot fi: 

a) președintele consiliului sau membrii organului executiv al entității de interes 

public; 

b) conducătorii autorității publice centrale, membrii autorității deliberative şi 

conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale/Comitetului 

executiv al Găgăuziei – în cazul entităților de interes public întreprinderi de stat sau 

societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social; 

c) persoanele condamnate, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanței de 

judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție în sectorul 
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privat, care cade sub incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea 

nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-

au fost stinse antecedentele penale”; 

se completează cu alineatul (51) care va avea următorul cuprins; 

”(51) Cel puțin 1/3 din membrii comitetului de audit trebuie să fie independenți. 

Cerințele care asigură independenta membrilor comitetului de audit şi care trebuie 

respectate de către aceștia sunt stabilite la punctul 52 din Codul de guvernanță 

corporativă, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, 

nr.67/10/2015”; 

alineatul (6) se completează cu cuvintele: 

„Secretarul comitetului de audit se alege de comitetul de audit și nu poate fi 

membru al comitetului de audit”; 

alineatul (7) se completează cu cuvintele: 

„ , iar în cazul societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și 

a întreprinderilor de stat, de către Guvern”. 

2. La Articolul 45: 

primul alineat va avea următorul cuprins: 

„(1) Comitetul de audit are următoarele atribuții: 

a) informează consiliul entității despre rezultatele auditului situațiilor 

financiare şi despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare; 

b) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări 

și/sau propuneri consiliului entității pentru a asigura integritatea procesului de raportare 

financiară; 

c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de management al 

riscurilor și, după caz, a auditului intern; 

d) monitorizează desfășurarea auditului situațiilor financiare individuale şi al 

situațiilor financiare consolidate; 

e) evaluează și monitorizează independența auditorilor și entității de audit care 

efectuează auditul situațiilor financiare şi/sau prestează servicii în alte scopuri decât 

cele de efectuare al auditului situațiilor financiare; 

f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea 

auditului în conformitate cu articolul 27 şi monitorizează procedura de selectare a 

acesteia; 

g) primește, analizează şi tine cont în cadrul desfășurării activității de 

rezultatele auditul situațiilor financiare şi/sau auditului intern; 

h) analizează şi aprobă domeniile de cuprindere şi frecvența realizării auditului 

intern; 

i) verifică adoptarea la timp de către organul executiv a măsurilor corective 

necesare pentru a remedia deficiențele legate de control, neconformarea cu cadrul legal 

de reglementare, cu politicile, precum şi cu alte probleme identificate în cadrul 

auditului situațiilor financiare și auditului intern; 

j) aprobă planul anual de activitate a subdiviziunii de audit intern, care include 

misiunile de audit pe domeniile de evaluare a evidenței financiare și operaționale, 

conformității și riscurilor în activitatea entității, a altor aspecte ce țin de controlul 

intern; 

k) aprobă constatările identificate în cadrul misiunilor de audit, evaluează planul 

de remedieri coordonat de auditul intern cu subdiviziunile și executivul; entității și 

propune planul de remediere Consiliului de supraveghere spre aprobare; 



l) monitorizează cel puțin semestrial progresul implementării planului de 

remedieri consolidat și aprobă ajustările și constatările subdiviziunii de audit intern 

identificate în proces de evaluare; 

m) la adunarea generală a acționarilor sau fondatorului prezintă raportul; 

consolidat de realizare a planului de remedieri constatate în cadrul misiunilor de audit; 

n) prezintă adunării generale a acționarilor/fondatorului și consiliului 

entității raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea 

cerinței de independentă, precum şi realizarea atribuțiilor prevăzute la lit.a)–m)”; 

se completează cu alineatul (11), (12), (13) și (14) cu următorul cuprins: 

„(11) Ședința comitetului de audit poate avea loc cu prezenta nemijlocită a 

membrilor sau prin corespondență şi este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 

din membrii aleși/desemnați ai comitetului de audit. Ședințele comitetului de audit se 

consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toți membrii comitetului 

de audit participanți la ședință, secretarul comitetului de audit şi se păstrează la 

secretarul comitetului. La proces-verbal se anexează actele referitoare la convocarea 

ședinței, materialele prezentate și examinate în cadrul ședinței. 

 (12) Ședințele comitetului de audit se convoacă de președintele comitetului de audit 

și/sau la solicitarea a cel puțin 1/3 dintre membrii comitetului de audit. În cererea de 

convocarea a ședinței comitetului de audit vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi 

înscrise în ordinea de zi a ședinței, cu indicarea, cel puțin, a locului şi datei de ținere a 

ședinței, a orei de începere a ședinței. Cererea de convocare a ședinței, cu furnizarea 

materialelor informative, se transmite de către secretarul comitetului de audit, fiecărui 

membru al comitetului şi oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cu cel 

puțin cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței. În absența președintelui, ședințele 

sunt conduse de un membru al comitetului, desemnat de comitetul de audit. 

(13) Comitetul de audit se întrunește în ședințe nu mai rar decât o dată în semestru. 

Președintele comitetului de audit conduce ședințele comitetului şi reprezentă comitetul 

de audit în relația cu fondatorul și consiliul societății. În absența președintelui, ședințele 

sunt conduse și comitetul reprezentat de un membru al comitetului, desemnat de 

comitetul de audit. 

(14) Hotărârile comitetului de audit se adoptă cu votul majorității (simple) 

membrilor  comitetului de audit”. 

Art. II.  - Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441–450, art.750), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La cuprins cuvintele ”Comisia de cenzori” se substituie cu cuvintele 

”Comitetul de audit”. 

2. La Articolul 5 alineatul (1): 

 se completează cu lit.a1) cu următorul cuprins: 

”a1) formarea capitalului de rezervă”; 

la lit.e) cuvintele „de control” se substituie cu cuvintele „a comitetului de audit”. 

la alineatul (3) textul ”iunie se substituie cu textul ”31 august”. 

3. Se completează cu Articolul 51 cu următorul cuprins: 

”51. Capitalul de rezervă 

(1) Întreprinderea formează un capital de rezervă, a cărui mărime va fi stabilită de 

statut şi va constitui nu mai puțin de 10% din capitalul social al întreprinderii. 

(2) Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la 

atingerea mărimii prevăzute de statutul întreprinderii. Volumul defalcărilor se 
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stabilește de fondator, la propunerea consiliului de administrație şi va constitui nu mai 

puțin de 5% din profitul net al întreprinderii. 

(3) Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar 

asigura folosirea lui în orice moment. 

(4) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor 

întreprinderii şi/sau la majorarea capitalului ei social”. 

4. La Articolul 6: 

alineatul (1) lit.d) se abrogă; 

la alineatul (3) cuvintele ”, comisiei de cenzori” se exclud. 

5. La Articolul 7, alineatul (2)  lit.a) și lit.c) cuvintele „comisiei de cenzori” se 

substituie cu cuvintele ”comitetului de audit”; 

6. La Articolul 8: 

 alineatul (3), lit.d), cuvintele „comisiei de cenzori” se substituie cu cuvintele 

„comitetului de audit”; 

alineatul (7), lit. i), după cuvintele „organelor de control,” se completează cu 

cuvintele „raportul anual, informațiile, recomandările și/sau propunerile comitetului de 

audit, ”; 

7. La Articolul 9 alineatul (1) lit.h) cuvintele ”, raportul comisiei de cenzori” 

se exclud. 

8. Articolul 10 va avea următorul conținut: 

”Articolul 10. Comitetul de audit 

(1) Întreprinderea de stat/municipală este obligată să constituie un comitet de 

audit. 

(2) Comitetul de audit își desfășoară activitatea în baza prevederilor prezentei 

legi, statutului şi a Regulamentului comitetului de audit aprobat de Guvern. 

(3) Comitetul de audit se constituie din cel puțin 3 membri - persoane fizice 

desemnați de fondator pe un termen de 3 ani. Numărul membrilor comitetului de audit 

trebuie să fie impar. Membru al comitetului de audit poate fi orice persoană fizică care 

corespunde prevederilor prezentei legi. Una şi aceeași persoană poate fi aleasă în 

calitate de membru al comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive. 

(4) Cel puțin doi membri ai comitetului de audit trebuie să dețină competențe în 

domeniul contabilității, financiar și/sau al auditului, dovedite prin documente de 

calificare pentru domeniile respective sau activate în aceste domenii de cel puțin 5 ani. 

(5) Membri ai comitetului de audit nu pot fi: 

a) președintele consiliului de administrație, membrii organului executiv al 

întreprinderii de stat/municipale ; 

b) conducătorii autorității publice centrale, membrii autorității deliberative şi 

conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale/Comitetului 

executiv al Găgăuziei – în cazul întreprinderilor de stat; 

c) persoanele condamnate, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanței de 

judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție în sectorul 

privat, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, 

depoziție mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracțiuni 

prevăzute de legislație, persoana care cade sub incompatibilitățile şi restricţiile 

prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor 

personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale. 

(6) Cel puțin 1/3 din membrii comitetului de audit trebuie să fie independenți. 

Cerințele care asigură independența membrilor comitetului de audit şi care trebuie 

respectate de către aceștia sunt stabilite la punctul 52 din Codul de guvernanță 



corporativă, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, 

nr.67/10/2015. 

(7) Președintele comitetului de audit se desemnează de către fondator. Secretarul 

comitetului de audit se alege de comitetul de audit și nu poate fi membru al comitetului 

de audit. 

(8) Încetarea calității de membru al comitetului de audit are loc prin revocare de 

către fondator, prin renunțare membrului la mandat şi în cazul expirării mandatului de 

membru. În cazul încetării calității de membru, fondatorul desemnează un alt membru 

pentru ocuparea postului vacant. 

(9) Comitetul de audit are următoarele atribuții: 

a) informează consiliul de administrație despre rezultatele auditului situațiilor 

financiare şi despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare; 

b) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări 

și/sau propuneri consiliului entității pentru a asigura integritatea procesului de raportare 

financiară; 

c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de management al 

riscurilor și, după caz, a auditului intern; 

d) monitorizează desfășurarea auditului situațiilor financiare individuale şi al 

situațiilor financiare consolidate; 

e) evaluează și monitorizează independența auditorilor și entității de audit care 

efectuează auditul situațiilor financiare şi/sau prestează servicii în alte scopuri decât 

cele de efectuare al auditului situațiilor financiare; 

f) recomandă entitatea de audit, care urmează a fi confirmată pentru efectuarea 

auditului şi monitorizează procedura de selectare a acesteia; 

g) primește, analizează şi ţine cont în cadrul desfășurării activității de 

rezultatele auditul situațiilor financiare şi/sau auditului intern; 

h) analizează şi aprobă domeniile de cuprindere şi frecvența realizării auditului 

intern; 

i) verifică adoptarea la timp de către organul executiv a măsurilor corective 

necesare pentru a remedia deficiențele legate de control, neconformarea cu cadrul legal 

de reglementare, cu politicile, precum şi cu alte probleme identificate în cadrul 

auditului situațiilor financiare și auditului intern; 

j) aprobă planul anual de activitate a subdiviziunii de audit intern, care include 

misiunile de audit pe domeniile de evaluare a evidenței financiare și operaționale, 

conformității și riscurilor în activitatea entității, a altor aspecte ce țin de controlul 

intern; 

k) aprobă constatările identificate în cadrul misiunilor de audit, evaluează planul 

de remedieri coordonat de auditul intern cu subdiviziunile și executivul entității și 

propune planul de remediere Consiliului de supraveghere spre aprobare; 

l) monitorizează cel puțin semestrial progresul implementării planului de 

remedieri consolidat și aprobă ajustările și constatările subdiviziunii de audit intern 

identificate în proces de evaluare. 

m) la adunarea generală a acționarilor sau fondatorului prezintă raportul 

consolidat de realizare a planului de remedieri constatate în cadrul misiunilor de audit 

n) prezintă fondatorului și consiliului de administrație raportul anual de 

activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independentă, 

precum şi realizarea atribuțiilor prevăzute la lit.a)–m). 



(10) Ședința comitetului de audit poate avea loc cu prezentă nemijlocită a 

membrilor sau prin corespondență şi este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 

din membrii desemnați ai comitetului de audit. Ședințele comitetului de audit se 

consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toţi membrii comitetului 

de audit participanți la ședință, secretarul comitetului de audit şi se păstrează la 

secretarul comitetului. La proces-verbal se anexează actele referitoare la convocarea 

ședinței, materialele prezentate și examinate în cadrul ședinței.  

(11) Este interzis membrilor comitetului de audit să comunice terților datele 

referitoare la operațiunile societății, constatate în perioada exercitării mandatului lor. 

(12) Ședințele comitetului de audit se convoacă de președintele comitetului de 

audit și/sau la solicitarea a cel puțin 1/3 dintre membrii comitetului de audit. În cererea 

de convocarea a ședinței comitetului de audit vor fi formulate chestiunile ce urmează 

a fi înscrise în ordinea de zi a ședinței, cu indicarea, cel puțin, a locului şi datei de ținere 

a ședinței, a orei de începere a ședinței. Cererea de convocare a ședinței, cu furnizarea 

materiale informative, se transmite de către secretarul comitetului de audit, fiecărui 

membru al comitetului şi oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cu cel 

puțin cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței. 

(13) Comitetul de audit se întrunește în ședințe nu mai rar decât o dată în 

semestru.  

(14) Președintele comitetului de audit conduce ședințele comitetului şi reprezentă 

comitetul de audit în relația cu fondatorul și consiliul de administrație al întreprinderii. 

În absența președintelui, ședințele sunt conduse de un membru al comitetului desemnat 

de comitet. 

(15) Hotărârile comitetului de audit se adoptă cu votul majorității (simple) 

membrilor comitetului de audit”. 

9. Articolul 11 se completează cu alineatele (4) și (5) care vor avea următorul 

conținut: 

„(4) Entitatea de audit, concomitent cu raportul auditorului, prezintă un raport 

suplimentar comitetului de audit și consiliului de administrație întreprinderii de stat 

auditate. 

(5) Raportul suplimentar prezentat comitetului de audit și consiliului de 

administrație cuprinde: 

a) declarația privind respectarea cerinței de independentă; 

b) informația despre auditorii care au participat la misiunea de audit; 

c) descrierea procedurilor de fond utilizate; 

d) nivelul pragului de semnificație stabilit pentru situațiile financiare auditate şi, 

după caz, pentru anumite categorii de tranzacții, solduri de conturi sau prezentări de 

informații, precum şi factorii calitativi utilizați pentru stabilirea pragului de 

semnificație; 

e) descrierea şi explicarea raționamentelor legate de evenimente sau de condiții 

identificate pe parcursul auditului care pot suscita îndoieli serioase cu privire la 

capacitatea întreprinderii de stat de a-şi continua activitatea;  

f) informații privind: 

– erorile semnificative depistate în situațiile financiare auditate, indicând dacă 

fiecare eroare a fost sau nu soluționată de conducere; 

– nerespectarea de către întreprinderea de stat a prevederilor legislației; 

– impedimentele apărute în procesul auditului; 

– aspectele aferente auditului discutate sau care au făcut obiectul corespondenței 

cu conducerea;  



– alte aspecte aferente auditului care, în opinia profesională a auditorului, sânt 

semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară; 

g) analiza metodelor de evaluare aplicate pentru elementele situațiilor financiare 

auditate şi pentru orice impact al schimbării metodelor; 

h) constatarea dacă întreprinderea de stat a prezentat toate documentele şi 

explicațiile solicitate.” 

10. La articolul 16, alineatul (4), cuvintele „comisiei de cenzori” se substituie cu 

cuvintele „comitetului de audit”. 

11. La articolul 18, alineatul (2), litera (a), cuvintele „comisiei de cenzori” se 

substituie cu cuvintele „comitetului de audit”. 

12. La articolul 19: 

la alineatul (1) cuvintele „prevederilor art.8 alin.(2) în partea care se referă la 

desemnarea membrilor în consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat, care se 

vor aplica după încheierea procedurii de reorganizare a întreprinderilor de stat, şi a” se 

exclud; 

alineatul (5) se abrogă. 

Art. III. - Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.372-382, art.3411), se modifică 

după cum urmează: 

1. Articolul 8 alineatul 1 lit.d) se abrogă. 

2. La Articolul 10 alineatul (1) lit.a) cuvintele ”comisiei de cenzori” se 

substituie cu cuvintele ”comitetului de audit”. 

3. La Articolul 23 alineatul (1) lit.b) cuvintele ”comisiei de cenzori” se 

substituie cu cuvintele ”comitetului de audit”. 

4. La Articolul 24 alineatul (8) lit.c) cuvintele ”calculată de comisia de cenzori” 

se substituie cu cuvintele ”confirmată de comitetul de audit”. 

5. La Articolul 45 alineatul (1) lit.d) cuvintele ”și ai comisiei de cenzori” se 

exclud. 

6. La Articolul 47 alineatul (11) textul ”30 iunie” se substituie cu textul ”31 

august”. 

7. La Articolul 48 alineatul (3): 

lit.f) va avea următorul cuprins: 

„f) aprobă Regulamentul comitetului de audit, alege membrii acestuia şi 

încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii 

lor, precum şi hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere 

a membrilor comitetului de audit. În cazul societăților pe acțiuni cu capital integral sau 

majoritar de stat, Regulamentul-model al comitetului de audit se aprobă de Guvern”; 

la lit.j) cuvintele ”darea de seamă anuală a comisiei de cenzori” se substituie cu 

„raportul anual de activitate al comitetului de audit”. 

8. La Articolul 50: 

la alineatul (2) lit.b) cuvintele ”comisiei de cenzori” se substituie cu cuvintele 

”comitetului de audit”; 

la alineatul (8) cuvintele ”comisiei de cenzori” se substituie cu cuvintele 

”comitetului de audit”; 

la alineatul (10) cuvintele ”comisiei de cenzori” se substituie cu cuvintele 

”comitetului de audit”; 

la alineatul (11) cuvintele ”și a comisiei de cenzori” se exclud. 

9. La Articolul 51: 

la alineatul (2) lit.b) se abrogă; 



la alineatul (3) lit.b) se abrogă; 

 alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

”(4) În cererea privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor 

este inițiată de acționari, în cererea vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise 

în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor, precum și 

datele prevăzute la art.50 alin.(3) şi alin.(5)”. 

10.  La Articolul 55 alineatul (2); 

la lit.b) cuvintele ”comisiei de cenzori a societății” se substituie cu cuvintele 

„comitetului de audit”; 

la lit.c) cuvintele ”raportul comisiei de cenzori a societății şi” se exclud; 

11.  La Articolul 56 alineatul (9) cuvintele ”comisiei de cenzori” se substituie cu 

cuvintele ”comitetului de audit”. 

12. La Articolul 57 alineatul (8) cuvintele ”comisiei de cenzori” se substituie cu 

cuvintele ”comitetului de audit”. 

13. La Articolul 59 alineatul (2) cuvintele ”comisiei de cenzori” se substituie cu 

cuvintele ”comitetului de audit”. 

14. La Articolul 60 alineatul (8) lit.c)cuvintele ”comisiei de cenzori” se 

substituie cu cuvintele ”comitetului de audit”. 

15. La Articolul 61 alineatul (2) lit.g) cuvintele ”comisiei de cenzori” se 

substituie cu cuvintele ”comitetului de audit”. 

16. La Articolul 62 alineatul (1) cuvintele ”comisiei de cenzori” se substituie cu 

cuvintele ”comitetului de audit”. 

17. La Articolul 63 alineatul (1) cuvintele ”comisiei de cenzori” se substituie cu 

cuvintele ”comitetului de audit”. 

18. La Articolul 65: 

la alineatul (2) după prima propoziție se completează cu o propoziție nouă cu 

următorul cuprins: 

 ”Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu 

capital public sau public-privat se aprobă de Guvern”. 

 la alineatul (4) lit.d) cuvintele ”comisiei de cenzori a” se substituie cu cuvintele 

”comitetului de audit al”; 

 se completează cu alineatul (101) cu următorul cuprins: 

 ”(101) În cazul societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, 

împuternicirile membrului consiliului societății se încetează din ziua întreruperii 

raportului de muncă în cadrul autorității administrației publice centrale/autorității 

administrative centrale, care a promovat. În acest caz, achitarea indemnizației lunare 

membrului demisionat al consiliului se suspendă”.   

19. La Articolul 67 alineatul (4) lit.d) cuvintele ”comisiei de cenzori” se 

substituie cu cuvintele ”comitetului de audit”. 

20. La Capitolul 10, în titlu, cuvintele ”comisia de cenzori” se substituie cu 

cuvintele ”comitetului de audit”. 

21. La Articolul 68 alineatul (7) cuvintele ”comisiei de cenzori” se substituie cu 

cuvintele ”comitetului de audit”. 

22. La Articolul 69 alineatul (4) cuvintele ”comisiei de cenzori” se substituie cu 

cuvintele ”comitetului de audit”. 

23. Articolul 70 se expune în următoarea redacție: 

”Articolul 70. Comitetul de audit al societății 

(1) Societatea este obligată să constituie un comitet de audit.  

(2) Comitetul de audit îşi desfășoară activitatea în baza prevederilor prezentei 



legi, statutului şi a Regulamentului comitetului de audit aprobat de către adunarea 

generală a acționarilor. 

(3) Comitetul de audit se constituie din cel puțin 3 membri, aleși de adunarea 

generală pe un termen de la 2 la 4 ani. Numărul membrilor comitetului de trebuie să 

fie impar. Componența numerică a comitetului de audit și termenele de desemnare sunt 

stabilite în statut. Membru al comitetului de audit poate fi orice persoană fizică care 

corespunde prevederilor prezentei legi. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă în 

calitate de membru al comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive. 

(4) Fiecare membru al comitetului de audit trebuie să aibă competențe cel 

puțin în unul din domeniile: 

        a) în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea de interes public;  

        b) în domeniul contabilității, financiar și/sau al auditului. 

        Cel puțin un membru al comitetului de audit are competențe în domeniul în care 

îşi desfășoară activitatea entitatea de interes public, iar cel puțin doi membri 

competențe în domeniul contabilității, financiar şi/sau al auditului.” 

(5) Membri ai comitetului de audit nu pot fi: 

a) președintele consiliului societății sau membru al organului executiv al 

societății; 

b) conducătorii autorității publice centrale, membrii autorității deliberative şi 

conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale/Comitetului 

executiv al Găgăuziei – în cazul entităților de interes public sau societate pe acțiuni în 

care cota statului depășește 50% din capitalul social; 

c) persoanele condamnat, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanței de 

judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție, delapidare 

sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziție mincinoasă, dare 

sau luare de mită, precum şi pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, persoana 

care cade sub incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea 

nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-

au fost stinse antecedentele penale. 

(6) Cel puțin 1/3 din membrii comitetului de audit trebuie să fie independenți. 

Cerințele care asigură independentă membrilor comitetului de audit şi care trebuie 

respectate de către aceștia sunt stabilite la punctul 52 din Codul de guvernanță 

corporativă, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, 

nr.67/10/2015. 

(7) Președintele comitetului de audit se alege de adunarea generală a societății. 

Secretarul comitetului de audit se alege de comitetul de audit și nu poate fi membru al 

comitetului de audit; 

(8) În cazul în care comitetul de audit se alege la adunarea generală extraordinară 

a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat, vor fi respectate prevederile 

art.50 şi procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale. 

(9) Încetarea calității de membru al comitetului de audit are loc prin revocare de 

către fondator, prin renunțare  membrului la mandat şi în cazul expirării mandatului de 

membru. În cazul în care componența comitetului de audit se reduce cu cel puţin un 

membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o 

nouă componentă a acestuia. În cazul în care componența comitetului de audit s-a redus 

cu mai mult de jumătate faţă de componența numerică stabilită în statutul societăţii sau 

sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea este obligată, în termen de 

60 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea 

unei noi componențe a comitetului”. 



23. Articolul 71 se expune în următoarea redacție: 

”Articolul 71. Activitatea comitetului de audit 

(1) Ședința comitetului de audit poate avea loc cu prezența nemijlocită a 

membrilor sau prin corespondență şi este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 

din membrii aleși/desemnați ai comitetului de audit. Ședințele comitetului de audit se 

consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toți membrii comitetului 

de audit participanți la ședință, secretarul comitetului de audit şi se păstrează la 

secretarul comitetului. 

(2) Ședințele comitetului de audit se convoacă de președintele comitetului de 

audit și/sau la solicitarea a cel puțin 1/3 dintre membrii comitetului de audit. În cererea 

de convocarea a ședinței comitetului de audit vor fi formulate chestiunile ce urmează 

a fi înscrise în ordinea de zi a ședinței, cu indicarea, cel puțin, a locului şi datei de ținere 

a ședinței, a orei de începere a ședinței. Cererea de convocare a ședinței, cu furnizarea 

materiale informative, se transmite de către secretarul comitetului de audit, fiecărui 

membru al comitetului şi oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cu cel 

puțin cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței.  

(3) Președintele comitetului de audit conduce ședințele comitetului şi reprezentă 

comitetul de audit în relația cu adunarea generală și consiliul de societății. În absența 

președintelui, ședințele sunt conduse un membru al acestuia desemnat de comitetul de 

audit. 

(4) Comitetul de audit poate invita la ședințe organul executiv, șefii de 

subdiviziune sau orice altă persoană (angajat, asociat etc.), care poate contribui la 

îndeplinirea atribuțiilor sale, după cum consideră necesar. Auditorul intern poate 

participa la toate ședințele comitetului de audit fără a avea drept de vot, exceptând cazul 

în care președintele comitetului de audit consideră că participarea acestuia/acesteia nu 

este necesară. 

(6) Membrii comitetului de audit sunt obligați să participă la ședințele acestuia. 

(7) Fiecare membru al comitetului de audit este în drept să exprimă personal un 

singur vot în legătură cu o decizie a comitetului de audit. În caz de paritate de voturi, 

votul președintelui comitetului de audit este decisiv. 

(8) Comitetul de audit are următoarele atribuții: 

a) informează consiliul societății despre rezultatele auditului situațiilor 

financiare şi despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare; 

b) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări 

și/sau propuneri consiliului entității pentru a asigura integritatea procesului de raportare 

financiară; 

c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de management al 

riscurilor și, după caz, a auditului intern; 

d) monitorizează desfășurarea auditului situațiilor financiare individuale şi al 

situațiilor financiare consolidate; 

e) evaluează și monitorizează independența auditorilor și entității de audit care 

efectuează auditul situațiilor financiare şi/sau prestează servicii în alte scopuri decât 

cele de efectuare al auditului situațiilor financiare; 

f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea 

auditului şi monitorizează procedura de selectare a acesteia; 

g) primește, analizează şi ține cont în cadrul desfășurării activității de 

rezultatele auditul situațiilor financiare şi/sau auditului intern; 

h) analizează şi aprobă domeniile de cuprindere şi frecvența realizării auditului 

intern; 



i) verifică adoptarea la timp de către organul executiv a măsurilor corective 

necesare pentru a remedia deficiențele legate de control, neconformarea cu cadrul legal 

de reglementare, cu politicile, precum şi cu alte probleme identificate în cadrul 

auditului situațiilor financiare și auditului intern; 

j) aprobă planul anual de activitate a subdiviziunii de audit intern, care include 

misiunile de audit pe domeniile de evaluare a evidenței financiare și operaționale, 

conformității și riscurilor în activitatea entității, a altor aspecte ce țin de controlul 

intern; 

k) aprobă constatările identificate în cadrul misiunilor de audit, evaluează planul 

de remedieri coordonat de auditul intern cu subdiviziunile și executivul entității și 

propune planul de remediere Consiliului de supraveghere spre aprobare; 

l) monitorizează cel puțin semianual progresul implementării planului de 

remedieri consolidat și aprobă ajustările și constatările subdiviziunii de audit intern 

identificate în proces de evaluare; 

m) la adunarea generală a acționarilor sau fondatorului prezintă raportul 

consolidat de realizare a planului de remedieri constatate în cadrul misiunilor de audit; 

n) prezintă adunării generale a acţionarilor și consiliului societății raportul anual 

de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinţei de independenţă, 

precum şi realizarea atribuţiilor prevăzute la lit.a)–m)”. 

24. La articolul 72 cuvintele ” comisiei de cenzori,” se exclud. 

25. La articolul 77 cuvintele ”comisia de cenzori” se substituie cu cuvintele 

”comitetul de audit”. 

26. La articolul 85, alineatul (4) lit.b) cuvintele ”comisia de cenzori” se substituie 

cu cuvintele ”comitetul de audit”. 

27. La articolul 86 alineatul (3) cuvintele ”comisiei de cenzori a” se substituie 

cu cuvintele ”comitetului de audit al”. 

28. La articolul 91 alineatul (1): 

la lit.m) cuvintele ”comisiei de cenzori” se exclud”. 

la lit.n)  cuvintele ”comisiei de cenzori a” se substituie cu cuvintele ”comitetului 

de audit al”. 

Art.IV. - (1) 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 49 la alineatul (1): 

la lit.c) după cuvîntul ”cenzorului” se completează cu cuvintele ”iar, în cazul 

societăților cu capital de stat, a comitetului de audit”; 

lit.f) se completează cu cuvintele „ ,iar în cazul societăților cu capital de stat, 

Regulamentul comitetului de audit”; 

la lit.f) după cuvîntul ”cenzorului” se completează cu cuvintele ”iar, în cazul 

societăților cu capital de stat, a comitetului de audit”; 

la lit.l) după cuvîntul ”cenzorului” se completează cu cuvintele ”iar, în cazul 

societăților cu capital de stat, a comitetului de audit”. 

2. După Articolul 55 se completează cu Articolul 551 cu următorul cuprins: 

” Articolul 551. Formele şi termenele de ţinere a adunării generale a asociaților 

Adunarea generală a asociaților se ţine în una din următoarele forme:  

a) cu prezenţa asociaților; 

b) prin corespondenţă; 

c) prin mijloace electronice; 

d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit.a)–c)”. 

lex:LPLP20171123246


3. La Articolul 58 alineatul (3): 

lit.a) după cuvîntul ”cenzorului se completează cu cuvintele ”/comitetului de 

audit”; 

la lit.c) după cuvîntul ”cenzorului” se completează cu cuvintele ”/comitetului de 

audit”.  

La Articolul 59 alineatul (2) după cuvîntul ”cenzorului” se completează cu 

cuvintele ”/comitetului de audit”; 

4. După Articolul 79 se completează cu Secțiunea a 6-a cu următorul cuprins: 

 

”Secțiunea a 6-a 

Comitetul de audit 

 

”Articolul 791. Comitetul de audit al societății 

(1) Societatea cu capital de stat este obligată să constituie un comitet de audit.  

(2) Comitetul de audit îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentei 

legi, statutului şi a Regulamentului comitetului de audit aprobat de către adunarea 

generală a asociaților. 

(3) Comitetul de audit se constituie din cel puțin 3 membri - persoane fizice, 

aleși de adunarea generală pe un termen un termen de la 2 la 4 ani. Numărul membrilor 

comitetului de trebuie să fie impar. Numărul și termenele exacte de desemnare sunt 

stabilite în statut. Membru al comitetului de audit poate fi orice persoană fizică care 

corespunde prevederilor prezentei legi. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă în 

calitate de membru al comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive. 

(4) Fiecare membru al comitetului de audit trebuie să aibă competențe cel 

puțin în unul din domeniile: 

        a) în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea de interes public;  

        b) în domeniul contabilității, financiar și/sau al auditului. 

       Cel puțin un membru al comitetului de audit are competențe în domeniul în care 

își desfășoară activitatea entitatea de interes public, iar cel puțin doi membri 

competențe în domeniul contabilității, financiar şi/sau al auditului.” 

(5) Membri ai comitetului de audit nu pot fi: 

a) președintele consiliului societății sau organului executiv al societății; 

b) conducătorii autorității publice centrale, membrii autorității deliberative şi 

conducătorul autorități executive a unități administrativ-teritoriale/Comitetului 

executiv al Găgăuziei – în cazul entităților de interes public sau societate comercială 

în care cota statului depășește 50% din capitalul social; 

c) persoanele condamnat, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanței de 

judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție, delapidare 

sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziție mincinoasă, dare 

sau luare de mită, precum şi pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, persoana 

care cade sub incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea 

nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-

au fost stinse antecedentele penale. 

(6) Cel puțin 1/3 din membrii comitetului de audit trebuie să fie independenți. 

Cerințele care asigură independența membrilor comitetului de audit şi care trebuie 

respectate de către aceștia sunt stabilite la punctul 52 din Codul de guvernanță 

corporativă, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, 

nr.67/10/2015. 



(7) Președintele comitetului de audit se alege de adunarea generală a societății. 

Secretarul comitetului de audit se alege de comitetul de audit și nu poate fi membru al 

comitetului de audit; 

(8) În cazul în care comitetul de audit se alege la adunarea generală extraordinară 

a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat, vor fi respectate prevederile 

art.50 şi procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale. 

(8) Încetarea calității de membru al comitetului de audit are loc prin revocare de 

către fondator, prin renunțarea membrului la mandat şi în cazul expirării mandatului 

de membru. În cazul încetării calității de membru, numărul de membri  se completează 

la următoarea adunarea generală a acționarilor sau prin actul administrativ al 

fondatorului”. 

Articolul 792. Activitatea comitetului de audit 

(1) Şedinţa comitetului de audit poate avea loc cu prezenţa nemijlocită a 

membrilor sau prin corespondenţă şi este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 

din membrii aleși/desemnați ai comitetului de audit. Şedinţele comitetului de audit se 

consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toţi membrii comitetului 

de audit participanţi la şedinţă, secretarul comitetului de audit şi se păstrează la 

secretarul comitetului; 

(2) Şedinţele comitetului de audit se convoacă de preşedintele comitetului de 

audit și/sau la solicitarea a cel puţin 1/3 dintre membrii comiteului de audit. În cererea 

de convocarea a ședinței comitetului de audit vor fi formulate chestiunile ce urmează 

a fi înscrise în ordinea de zi a ședinței, cu indicarea, cel puțin, a locului şi datei de ținere 

a ședinței, a orei de începere a ședinței. Cererea de convocare a ședinței, cu furnizarea 

materiale informative, se transmite de către secretarul comitetului de audit, fiecărui 

membru al comitetului şi oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cu cel 

puțin cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței.  

(3) Președintele comitetului de audit conduce ședințele comitetului şi reprezentă 

comitetul de audit în relația cu adunarea generală și consiliul de societății. În absența 

președintelui, ședințele sunt conduse și comitetul reprezentat de un membru al 

comitetului, desemnat de comitetul de audit. 

(4) Comitetul de audit poate invita la ședințe organul executiv, șefii de 

subdiviziune sau orice altă persoană (angajat, asociat etc.), care poate contribui la 

îndeplinirea atribuțiilor sale, după cum consideră necesar. Auditorul intern poate 

participa la toate ședințele comitetului de audit fără a avea drept de vot, exceptând cazul 

în care președintele comitetului de audit consideră că participarea acestuia/acesteia nu 

este necesară. 

(6) Membrii comitetului de audit sunt obligați să participă la ședințele acestuia. 

(7) Fiecare membru al comitetului de audit este în drept să exprimă personal un 

singur vot în legătură cu o decizie a comitetului de audit. În caz de paritate de voturi, 

votul președintelui comitetului de audit este decisiv. 

(8) Comitetul de audit are următoarele atribuții: 

a) informează consiliul societății despre rezultatele auditului situațiilor 

financiare şi despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare; 

b) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări 

și/sau propuneri consiliului entității pentru a asigura integritatea procesului de raportare 

financiară; 

c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de management al 

riscurilor și, după caz, a auditului intern; 



d) monitorizează desfășurarea auditului situațiilor financiare individuale şi al 

situațiilor financiare consolidate; 

e) evaluează și monitorizează independența auditorilor și entității de audit care 

efectuează auditul situațiilor financiare şi/sau prestează servicii în alte scopuri decât 

cele de efectuare al auditului situațiilor financiare; 

f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea 

auditului şi monitorizează procedura de selectare a acesteia; 

g) primește, analizează şi tine cont în cadrul desfășurării activității de 

rezultatele auditul situațiilor financiare şi/sau auditului intern; 

h) analizează şi aprobă domeniile de cuprindere şi frecvența realizării auditului 

intern; 

i) verifică adoptarea la timp de către organul executiv a măsurilor corective 

necesare pentru a remedia deficiențele legate de control, neconformarea cu cadrul legal 

de reglementare, cu politicile, precum şi cu alte probleme identificate în cadrul 

auditului situațiilor financiare și auditului intern; 

j) aprobă planul anual de activitate a subdiviziunii de audit intern, care include 

misiunile de audit pe domeniile de evaluare a evidenței financiare și operaționale, 

conformității și riscurilor în activitatea entității, a altor aspecte ce țin de controlul 

intern. 

k) aprobă constatările identificate în cadrul misiunilor de audit, evaluează planul 

de remedieri coordonat de auditul intern cu subdiviziunile și executivul entității și 

propune planul de remediere Consiliului de supraveghere spre aprobare. 

l) monitorizează cel puțin semianual progresul implementării planului de 

remedieri consolidat și aprobă ajustările și constatările subdiviziunii de audit intern 

identificate în proces de evaluare. 

m) la adunarea generală a acționarilor sau fondatorului prezintă raportul 

consolidat de realizare a planului de remedieri constatate în cadrul misiunilor de audit. 

n) prezintă adunării generale a acționarilor și consiliului societății raportul 

anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de 

independentă, precum şi realizarea atribuțiilor prevăzute la lit.a)–m)”. 

 

Art.V. - (1) Legea nr.847/2002 salarizării (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2002, nr.50-52, art.336), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

La Articolul 24: 

la denumire se completează cu cuvintele ”cu capital integral sau majoritar de 

stat”; 

 alineatul (1) se expune în următoarea redacție: 

”(1) Membrilor consiliilor de administrație și a comitetelor de audit ale 

întreprinderilor de stat şi ale societăților pe acțiuni cu capital integral și majoritar de 

stat li se stabilesc indemnizații lunare în mărime de până la două salarii minime 

garantate în sectorul real. Regulamentul privind condițiile de remunerare a membrilor 

consiliilor de administrație și a comitetelor de audit ale întreprinderilor de stat şi ale 

societăților pe acțiuni cu capital integral și majoritar de stat se aprobă de Guvern. 

 

Art.VI. - Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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1. La Articolul 8 alineatul (1) lit.e) după cuvintele ”parțial de stat” se 

completează cu cuvintele ”din subordine”. 

2. La Articolul 13 alineatul (1) cuvântul ”patrimoniul” se substituie cu 

cuvintele ”bunurile imobile ale”.  

3. La Articolul 15 alineatul (3) după cuvintele ”privind concesiunile” se 

completează cu cuvintele ”ținând cont de prevederile art. 6 din Legea nr. 174/2021 

privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea 

statului”. 

4. La Articolul 171: 

din denumirea articolului după cuvântul ”locațiunea” se completează cu 

cuvintele ”/arenda/superficie”, iar cuvântul ”a statului” se exclude; 

la alineatul (1) cuvântul ”a statului” se exclude, după cuvântul ”arendă” se 

completează cu cuvântul ”/superficie”, iar după cuvântul ”de Guvern” se completează 

cu cuvintele ”sau Regulamentul privind gestionarea resurselor funciare, aprobat prin 

decizia consiliului local corespunzător”; 

la alineatul (3) și alineatul (5) cuvântul ”a statului” se exclude.   

5. Articolul 22 alineatul (1) se completează cu lit. g) cu următorul cuprins: 

”g) locuințele ajunse în proprietatea statului ca rezultat al moștenirii vacante”. 

6. Articolul 27 alineatul (4) se completează cu lit. b1) cu următorul cuprins: 

”b1) locuințele ajunse în proprietatea statului ca rezultat al moștenirii vacante”. 

7. La Articolul 54 alineatul (2) propoziția a două se expune în următoarea  

redacție:  

”Terenul, care după parametrii și amplasare, nu poate fi format ca bun imobil de 

sine stătător se vinde la licitație  deținătorilor de terenuri adiacente”. 

8. La Articolul 58: 

 alineatul (1) se expune în următoarea redacție: 

”(1) Finanțarea procesului de restructurare şi privatizare a bunurilor proprietate 

publică se efectuează din mijloace financiare alocate în acest scop din bugetul de stat”. 

alineatul (3) se abrogă. 

Art.VII -  (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: 

a) va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta; 

b) va elabora actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi. 

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice 

locale/centrale, care au contracte de arendă/locațiune/superficie încheiate cu persoane 

fizice/juridice, vor asigura ajustarea mărimii plății pentru folosirea terenurilor 

proprietate publică a autorităților menționate la prevederile Legii nr.220/2021 pentru 

modificarea unor acte normative”. 

 

 

Președintele Parlamentului  

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 Prezentul proiectul a fost elaborat de Ministerul Economiei  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite  

 La art.I-IV - În temeiul prevederilor art.44 alin.(1) al Legii nr.271/2017 privind auditul 

situațiilor financiare, ”Entitatea de interes public este obligată să constituie un comitet de 

audit” (notă: entitate de interes public – entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată; bancă; asigurător (reasigurător)/societate de 

asigurări; organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică; 

entitate mare care este întreprindere de stat sau este societate pe acţiuni în care cota 

statului depăşeşte 50% din capitalul social – art.(3) din Legea contabilității și raportării 

financiare nr.287/2017).  

Totodată, potrivit Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală (art.6 și art.10), Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (art.68) și a 

Legii nr.135 privind societățile cu răspundere limitata (art.77),  în scopul exercitării 

controlului activității economico-financiare, la întreprinderile de stat și societățile 

comerciale se desemnează/aleg comisiile de cenzori. De asemenea, conform Legii 

nr.246/2017 și a Legii nr.1134/1997,  situațiile financiare ale întreprinderilor de stat și a 

societăților pe acțiuni cu capital majoritar/integral de stat sunt supuse auditului extern 

obligatoriu. 

În aspectul dat, menționăm că, de fapt, raporturile comisiei de cenzori, entității de audit și 

a organului executiv ale entităților vizate sunt identice, iar informațiile incluse în raport se 

reduc la o descriere a datelor din bilanț.  

 În același context, relatăm că în majoritatea cazurilor în raporturile comisiei de cenzori nu 

sunt înaintate recomandări privind îmbunătățirea managementului întreprinderii, nu sunt 

evidențiate riscurile, nu sunt verificate contracte de achiziții și la mod practic nu aduc plus 

valoare procesului de administrare a entității. Remarcăm, că activitatea entităților de audit 

și a comisiei de cenzori este remunerată din contul mijloacelor financiare ale entităților 

vizate. 

Astfel, în scopul eficientizării procesului de administrare a entităților cu capital de stat și 

aplicarea practicelor de bună guvernare se propune substituirea comisiilor de cenzori prin 

comitetele de audit. 

Consecvent, menționăm că reieșind din modificările operate la art.33 alin.(1) și alin.(3) din 

Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, se propune extinderea până la data 

de 31 august a termenului de transferare a dividendelor și/sau defalcărilor în bugetul de stat 

din profitul net obținut de entitate. 

La art. V - se propune modificarea art. 24 din Legea salarizării nr.847/2002.  

Reieșind din faptul că plafonarea mărimii indemnizației stabilită în articolul 24 se aplică în 

cazul entităților de stat (cu capital de stat), în scopul evitării interpretării și aplicării eronate 

de către organele cu funcții de control a prevederilor acestui articol în privința societăților 



comerciale cu capital integral privat se propune completarea denumirii și textului cu 

sintagma ”cu capital integral și majoritar de stat”. 

Totodată, în contextul modificărilor propuse în Art.I-IV se propune modificarea mărimii 

indemnizației stabilite pentru membrii consiliilor/comitetelor de audit ale întreprinderilor 

de stat și societățile pe acțiuni cu capital integral și majoritar de stat. Această majorarea va 

avea ca efect participarea mai activă a persoanelor calificați în activitatea acestor organe. 

La art.VI – Modificările la Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice sunt elaborate în scopul ajustării la prevederile actelor normative recent 

adoptate. Concomitent, bazându-se pe recomandările Curții de Conturi se propune 

modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii 

Europene 

 Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

 

 

Prin prezentul proiect al actului normativ se propune: substituirea comisiilor de cenzori cu 

comitetele de audit în cazul întreprinderilor de stat și societăților comerciale; se stabilesc 

funcțiile și atribuțiile comitetelor de audit; se modifică mărimea indemnizației stabilite 

pentru membrii consiliilor/comitetelor de audit ale întreprinderilor de stat și societățile pe 

acțiuni cu capital integral și majoritar de stat. 

Suplimentar, Legea nr.121/2007 se completează cu prevederea, care va permite autorităților 

administrației publice locale, transmiterea bunurilor nu doar în locațiune/arendă, dar și în 

superficie. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Realizarea proiectului nu implică mijloace financiare din bugetul de stat.  

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

 Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

 În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern, proiectul 

hotărârii de Guvern și nota informativă au fost publicate pentru consultări publice pe pagina 

web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii www.me.gov.md. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 Proiectul va fi supus expertizei anticorupție  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

 Proiectul va fi supus expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

 Nu este necesar 

http://www.me.gov.md/


 

 

Secretar de stat                                                 Vadim Gumene 



CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte ale Guvernului 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria și denumirea proiectului Proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Economiei  

3. Justificarea depunerii cererii  Proiectul de lege a fost elaborat în temeiul art.23 

alin.(2) lit.c) din Legea nr.100/2017 cu privire la 

actele normative 

4. Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare 

este necesară 

Ministerul Finanțelor  

Ministerul Justiției 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

Comisia Națională a Pieței Financiare 

Agenția Proprietății Publice 

Centrul Național Anticorupție  

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

10 zile lucrătoare  

6. Persoana responsabilă de promovarea proiectului Demidcenco Tatiana, consultant principal al secției 

politici de atragere a investițiilor și dezvoltare 

industrială 

Tel.(022)-252-652,  

e-mail: tatiana.demidcenco@mei.gov.md 

7. Anexe  1. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative 

2. Nota informativă la proiect   

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura  

 

Secretar de stat                                              Vadim Gumene 
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Nr. 06/3-613 din 28.02.2022 

 

Cancelaria de Stat 
 

În temeiul prevederilor pct.179 al Regulamentului Guvernului, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.610/2018, se solicită înregistrarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative. 

 

 

Secretar de stat                                                    Vadim GUMENE 
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