
 

 

 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net  

anual al întreprinderilor de stat şi al societăţilor pe acţiuni  

cu cotă de participare a statului  

  

nr. 1396  din  12.12.2007 

  
Monitorul Oficial ediţie specială/1435 din 13.12.2007 

  

* * * 

Abrogat: 04.03.2011 

Hotărîrea Guvernului nr.110 din 23.02.2011 

  

În temeiul Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39, art.332), cu modificările şi completările 

ulterioare, şi Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare, 

Guvernul  

HOTĂRĂŞTE:  

1. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:  

vor înainta, pînă la 10 ianuarie al anului următor celui gestionar, consiliilor societăţilor pe 

acţiuni, în care administrează cota statului, o cerere cu privire la includerea pe ordinea de zi a 

adunării generale a acţionarilor a chestiunii ce ţine de repartizarea profitului net al societăţii pe 

anul gestionar şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul următor celui 

gestionar;  

vor promova în consiliul societăţilor pe acţiuni un număr maxim posibil de membri din 

partea statului, iar în societăţile pe acţiuni, în care cota statului depăşeşte 50 la sută din capitalul 

social, precum şi în consiliile de administraţie ale întreprinderilor de stat, vor include, în mod 

obligatoriu, reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor;  

prin intermediul reprezentanţilor săi în consiliul societăţilor pe acţiuni şi reprezentantului 

statului, la adunarea generală a acţionarilor vor promova adoptarea deciziei privind distribuirea 

unei părţi a profitului net obţinut în proporţie nu mai mică de 30 la sută din valoarea totală a 

acestuia pentru plata dividendelor;  

prin intermediul consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat, vor asigura, pînă la 

data de 30 aprilie ce urmează după anul gestionar, adoptarea deciziilor cu privire la defalcarea în 

bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în proporţie nu mai mică de 30 la sută din 

valoarea totală a acestuia şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 

următor celui gestionar.  

2. Se stabileşte că, în unele cazuri, cu acordul prealabil al Guvernului, partea din 

profitul net, în proporţie nu mai mică de 90 la sută din valoarea acestuia, poate fi utilizată pentru 

investiţii în vederea dezvoltării producţiei întreprinderii cu capitalizarea obligatorie a acesteia 

(majorarea capitalului social).  

3. Întreprinderile de stat vor transfera în bugetul de stat, pînă la data de 1 iulie a anului 

următor anului gestionar, partea din profitul net stabilită de consiliul de administraţie al 



întreprinderii de stat respective. În acelaşi termen, întreprinderile vor prezenta Inspectoratelor 

fiscale de stat teritoriale darea de seamă privind calculul defalcării din profitul net al acestora.  

4. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor prezenta Ministerului Economiei 

şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor, pînă la data de 15 iulie a anului următor celui gestionar, 

informaţii detaliate privind executarea prezentei hotărîri.  

5. Ministerul Economiei şi Comerţului, în baza analizei materialelor primite, va prezenta 

Guvernului, pînă la data de 25 iulie a anului următor celui gestionar, informaţia generalizată cu 

concluziile şi propunerile de rigoare.  

6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1497 din 28 decembrie 2006 “Cu privire la unele 

aspecte ce ţin de dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.1-2, art.4).  
   

PRIM-MINISTRU  Vasile TARLEV 

  

Contrasemnează:  
 

Ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon 

Ministrul finanţelor  Mihail Pop 

 

Chişinău, 12 decembrie 2007.   
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