LEGE
pentru modificarea Legii nr. 246/2017
cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și
întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441–
450, art. 750), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 11:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat sunt supuse
auditului extern obligatoriu, iar situațiile financiare anuale ale întreprinderilor
municipale sunt supuse auditului extern obligatoriu în cazul în care acestea fac parte
din categoria entităţilor mijlocii, a entităţilor mari sau a entităţilor de interes public,
în corespundere cu legislaţia contabilă.”
alineatul (4) se abrogă.
2. La articolul 16 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce
constituie obiectul acesteia/acestora depășește 10000 de lei.”
3. La articolul 18:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
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„(1) Întreprinderea de stat/municipală este obligată să plaseze pe pagina web
oficială a sa și pe pagina web oficială a fondatorului statutul întreprinderii,
regulamentele interne, raportul anual al întreprinderii și rapoartele de audit.”
la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) informația despre numărul personalului întreprinderii, despre locurile de
muncă nou-create și salariul mediu lunar pe întreprindere. Salariile persoanelor cu
funcții de conducere (fondatori, membri ai consiliilor de administrație,
administratori, membri ai comisiei de cenzori) vor fi indicate separat;”
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Întreprinderea de stat/municipală va satisface interesul public onorând
solicitările din partea instituțiilor mass-media și a societății civile în strictă
conformitate cu legislația cu privire la accesul la informație.”
Art. II. – Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
legi:
– va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare
în concordanță cu prezenta lege;
– va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ZINAIDA GRECEANÎI

Chișinău, 20 februarie 2020.
Nr. 19.

