
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E nr._______ 

din ____________________________________ 

Chișinău 

 

cu privire la aprobarea proiectului de lege 

privind emisiunea suplimentară de acțiuni a societății pe acțiuni 

„Energocom”, scutirea de taxe și plăți aferente emisiunii  

 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind 

emisiunea suplimentară de acțiuni a societății pe acțiuni „Energocom”, scutirea de taxe  

și plăți aferente emisiunii.  

 

PRIM-MINISTRU            Natalia GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor        Dumitru BUDIANSCHI  
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

 privind emisiunea suplimentară de acțiuni a societății pe acțiuni 

„Energocom”, scutirea de taxe  și plăți aferente emisiunii  

 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (3) și art. 42 alin.(1) din 

Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2020, nr.372-382, art.341), art.7 din Legea privind piața de 

capital nr.171/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197 

art.665), art.8 lit. o) și art.20 alin. (1) din Legea nr.192/1998 privind Comisia 

Naționala a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.17 litera c2) din Legea 220/2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.711), se permite cu 

titlu de excepție Societății pe acțiuni "Energocom" să depună la Comisia Naționala 

a Pieței Financiare actele privind emisiunea suplimentara de acțiuni în scop de 

notificare și efectuarea înscrierilor corespunzătoare în Registrul emitenților de valori 

mobiliare. 

Art. II. Prin derogare de la prevederile art.6 alin.(1) lit. a) și alin. (11) din  Legea 

nr.192/1998 privind Comisia Naționala a Pieței Financiare (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Comisia Naționala a Pieței 

Financiare va efectua înscrierile corespunzătoare emisiei de acțiuni ale Societății pe 

acțiuni "Energocom" în Registrul emitenților de valori mobiliare fără respectarea 

procedurii stabilite prin actele normative și fără perceperea taxelor și plăților 

aferente procedurii de înregistrare.  

Art. III.  Prin derogare de la prevederile art. 45 alin. (1) și (2) din Legea 

nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.343-346, art.711), Societatea pe acțiuni. 

„Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” va înregistra valorile mobiliare 

în cadrul emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „Energocom” 

fără perceperea comisioanelor stabilite.  

 

      Președintele Parlamentului          Igor GROSU 
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