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Proiect 
 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr. ____ 
din ______________2015 

 
Chişinău 

 
 
 

Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2014 de către 
societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului și întreprinderile de stat  

 
  

În vederea asigurării acumulării veniturilor la bugetul de stat, precum și în 
conformitate cu prevederile art. 12 din Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din               
31 mai 1990 (Republicat, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-
133, art. 1018), Guvernul 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Ministerele și alte autorități administrative centrale: 
1) vor promova, prin intermediul reprezentantului statului, la adunarea generală 

a acţionarilor, adoptarea deciziei privind distribuirea, pentru plata dividendelor, a 
unei părţi a profitului net obţinut în anul 2014, în proporţie de 50 la sută din 
valoarea totală a acestuia, pentru toate categoriile de societăți pe acțiuni (pasibile/ 
nepasibile de privatizare); 

2) vor asigura, prin intermediul consiliilor de administraţie ale întreprinderilor 
de stat, adoptarea deciziilor cu privire la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din 
profitul net obţinut în anul 2014 în proporţie de 50 la sută din valoarea totală a 
acestuia, pentru toate categoriile de întreprinderi de stat (pasibile/ nepasibile de 
privatizare);  

2. Societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului și întreprinderile de 
stat care pînă la intrarea în vigoare a acestei Hotărîri au adoptat decizia de 
repartizare a profitului net obținut în anul 2014, urmează, în termen de o lună de la 
intrarea în vigoare a prezentei Hotărîri, să convoace adunarea generală extraordinară 
a acţionarilor/ ședința consiliului de administraţie, pentru a adopta decizia de 
repartizare a profitului net obținut în anul 2014 conform prevederilor prezentei 
Hotărîri.  
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3. Societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului și întreprinderile de 
stat vor executa prevederile pct. 1 al prezentei Hotărîri în termenii prevăzuți de 
Hotărîrea Guvernului nr. 110 din 23 februarie 2011 cu privire la unele aspecte ce țin 
de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a 
statului și a întreprinderilor de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 
nr. 34-36, art. 137). 

4. Nu vor fi promovate decizii cu privire la plata dividendelor/defalcărilor în 
bugetul de stat, în cadrul societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și 
întreprinderilor de stat care cad sub incidența sbp. 5) al pct. 1 din Hotărîrea 
Guvernului nr. 110 din 23 februarie 2011 cu privire la unele aspecte ce țin de 
repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a 
statului și a întreprinderilor de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 
nr. 34-36, art. 137).      
 

 
PRIM-MINISTRU                                                        Chiril GABURICI 

 
 
Contrasemnează: 
 
Viceprim-ministru, 
Ministrul economiei                                                              Stephane Cristophe Bride 
 
 
Ministrul finanțelor                                                               Anatol Arapu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


