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Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1556
din 02.04.1998
cu privire la reorganizarea şi privatizarea
complexului de gaze din Republica Moldova
Publicat : 02.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 028

Data intrarii in vigoare : 02.04.1998

În baza Proiectului individual de reorganizare şi privatizare a complexului de gaze din Republica
Moldova, prezentat de Guvern în vederea executării Legii nr.1217XIII din 25 iunie 1997 cu privire la
Programul de privatizare pentru anii 19971998 şi în scopul consolidării relaţiilor economice de
producţie dintre întreprinderile de gaze, ameliorării decontărilor şi reducerii datoriilor faţă de
Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Rusia pentru gazele primite,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1.  Se permite Guvernului să efectueze reorganizarea Concernului "MoldovaGaz" prin
comasarea acestuia, în modul stabilit de lege, cu Societatea pe Acţiuni de tip închis "Gazsnabtranzit" şi
crearea unei societăţi pe acţiuni moldoruse, denumite în continuare societate.
Art.2.  La comasarea întreprinderilor menţionate la art.1, aportul Republicii Moldova la capitalul
social al societăţii se va constitui din:
a) cotaparte a statului în patrimoniul Societăţii pe Acţiuni de tip închis "Gazsnabtranzit",
creată conform Hotărîrii Parlamentului nr.305XIII din 6 decembrie 1994;
b) cotaparte a statului în patrimoniul societăţilor pe acţiuni ale Concernului "MoldovaGaz",
create conform Hotărîrii Parlamentului nr.611XIII din 27 octombrie 1995, cu excepţia societăţilor
pe acţiuni "Incorgaz" şi "Gazproiect".
Art.3.  Se permite Guvernului, în contul reducerii datoriilor Republicii Moldova pentru
gazele primite, să transmită o parte din mijloacele menţionate la art.2 lit.b) în proprietatea Societăţii
pe Acţiuni "Gazprom" din Rusia sub formă de aporturi în capitalul social al societăţii care se creează,
în care cotaparte a "Gazprom"ului se stabileşte în mărime de 50 la sută.
Art.4.  În cazul emiterii suplimentare de acţiuni ale societăţii, cotaparte a statului în capitalul
social al ei trebuie să constituie nu mai puţin de 35 la sută. Reducerea acestei cote poate fi efectuată
numai în baza unei decizii a Parlamentului.
Art.5.  Acţionarilor societăţilor pe acţiuni create în procesul privatizării complexului de gaze
(cu excepţia societăţilor pe acţiuni "Incorgaz" şi "Gazproiect") li se oferă dreptul să
şi convertească acţiunile în acţiuni ale societăţii, în modul stabilit de lege.
Art.6.  Se pune în sarcina Guvernului să desemneze persoanele cu funcţii de răspundere cu
dreptul de a reprezenta statul la crearea societăţii şi de a respecta interesele Republicii Moldova în
activitatea organelor de conducere ale societăţii.
Art.7.  În legătură
cu crearea
societăţii prin comasarea Concernului
"Moldova
Gaz" şi Societăţii pe Acţiuni de tip închis "Gazsnabtranzit", societatea se scuteşte de taxa de
timbru.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308226

1/2

17.01.2017

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308226

Art.8.  Punctele 3, 4 şi 5 ale anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.611XIII din 27 octombrie
1995 cu privire la Proiectul individual de reorganizare şi
privatizare
a
întreprinderilor Concernului de Stat "MoldovaGaz" se abrogă.
Art.9.  Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru operarea în
legislaţie a modificărilor ce rezultă din prezenta hotărîre.
Art.10.  Comisia pentru economie, industrie şi privatizare va exercita controlul asupra
executării prezentei hotărîri.
Art.11.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI

Dumitru MOŢPAN

Chişinău, 26 februarie 1998.
Nr. 1556XIII.
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