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***
În temeiul art.6 alin.(1), (2) şi (6) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia
Naţională a Pieţei Financiare,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. – Bugetul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2008 se aprobă la venituri în sumă de
13080,8 mii lei, inclusiv soldul la data de 1 ianuarie 2008, şi la cheltuieli în sumă de 12626,3 mii lei, potrivit
anexei nr.1.
Art.2. – Se aprobă mărimea taxelor şi plăţilor percepute de Comisia Naţională a Pieţei Financiare
conform art.6 alin.(1) şi (2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998, potrivit anexei nr.2.
Art.3. – Se aprobă condiţiile de salarizare a membrilor Consiliului de administraţie şi a angajaţilor
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare conform art.6 alin.(6) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998,
potrivit anexei nr.3.
Art.4. – Comisia Naţională a Pieţei Financiare se abilitează cu dreptul de a opera, în procesul
executării bugetului, modificări în structura cheltuielilor în limita bugetului aprobat prin prezenta hotărîre.
Art.5. – Comisia parlamentară pentru politică economică, buget şi finanţe va exercita controlul asupra
executării prevederilor prezentei hotărîri.
Art.6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Chişinău, 7 decembrie 2007.
Nr.265-XVI.

Anexa nr.1
Bugetul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2008
(Sinteza veniturilor şi cheltuielilor)
- mii lei I. VENITURI
1. Taxe din suma emisiunii de valori mobiliare şi din valoarea tranzacţiilor cu valori mobiliare, în mărimea stabilită în
anexa nr.2 la prezenta hotărîre
2. Plăţile administratorilor fiduciari ai investiţiilor, în mărimea stabilită în anexa nr.2 la prezenta hotărîre
3. Plăţile societăţilor de asigurare şi ale brokerilor de asigurare, în mărimea stabilită în anexa nr.2 la prezenta hotărîre
4. Plata pentru acordarea de licenţe
5. Sumele sancţiunilor pentru contravenţii administrative, aplicate în conformitate cu legislaţia
6. Venituri din editarea publicaţiei periodice de specialitate "Capital Market"

4917,8
119,7
3847,0
50,0
50,0
60,0

7. Plata pentru atestarea specialiştilor
8. Alte surse legale
inclusiv:
– dobînda aferentă soldurilor de mijloace băneşti
– plata percepută din locaţiunea/arendarea bunurilor
– plata pentru organizarea seminarelor, eliberarea autorizaţiilor, certificatelor, adeverinţelor şi a duplicatelor
acestora
– mijloace obţinute din comercializarea activelor neutilizate
Venituri efective
Sold scontat la 1 ianuarie 2008
Total venituri

24,0
682,3
450,0
132,3
50,0
50,0
9750,8
3330,0
13080,8

II. CHELTUIELI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Retribuirea muncii
Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
Contribuţii la bugetul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Plata mărfurilor şi serviciilor
Deplasări în interes de serviciu
Procurări de utilaj
Reparaţii capitale ale clădirilor administrative
Total cheltuieli

6304,3
1314,1
164,3
2418,6
500,0
1425,0
500,0
12626,3

Anexa nr.2
Mărimea taxelor şi plăţilor stabilite şi percepute de
Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2008

1.

2.

3.
4.

Denumire taxă/plată
1
Taxe percepute la înregistrarea de stat a emisiunii valorilor mobiliare
1.1. Din suma emisiunii valorilor mobiliare, achitată în contul
capitalului social, cu excepţia emisiunii de valori mobiliare
prevăzute la pct.1.3.
1.2. Din suma emisiunii obligaţiunilor corporative
1.3. Din suma emisiunii valorilor mobiliare, efectuată în scopul
consolidării, fracţionării sau convertirii valorilor mobiliare
emise anterior
Taxe din tranzacţiile de vînzare-cumpărare efectuate pe piaţa
bursieră
2.1. Din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare înregistrate în
regimul pieţei interactive
2.2. Din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare înregistrate în
regimul pieţei directe, inclusiv:
a) în condiţiile ofertei publice
b) ca pachete unice
c) ca tranzacţii speciale, conform Regulilor Bursei de Valori a
Moldovei
d) alte tranzacţii directe efectuate potrivit Regulilor Bursei de
Valori a Moldovei, inclusiv conform contractelor REPO şi de
schimb (SWAP)
Taxa din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a valorilor
mobiliare efectuate pe piaţa extrabursieră
Taxe din valoarea tranzacţiilor civile cu valori mobiliare, altele decît
cele specificate la pct.2 şi 3, inclusiv:

Mărime taxă/plată
2
0,5%

0,1%
0,1%

0,1%

0,1%
0,1%
0,1%
0,3% achitate de fiecare participant la tranzacţie

0,5%

4.1.

5.
6.

Tranzacţii aferente contractelor de donaţie a valorilor
mobiliare încheiate între persoane:
a) care sînt soţi, rude sau afini de gradul I, II şi III

b) care nu sînt rude
4.2. Tranzacţii aferente transmiterii valorilor mobiliare ca aport la
capitalul social al societăţii comerciale
4.3. Transmiterea valorilor mobiliare în scopul achitării datoriilor,
conform hotărîrii instanţei de judecată
4.4. Înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur de către
emitent personalului şi/sau acţionarilor societăţii
4.5. Tranzacţii aferente achitării dividendelor cu acţiuni de tezaur
ale emitentului
4.6. Succesiunea valorilor mobiliare în urma dizolvării sau
reorganizării persoanei juridice
4.7. Răscumpărarea valorilor mobiliare de către emitent în
condiţiile art.79 din Legea privind societăţile pe acţiuni
4.8. Transmiterea valorilor mobiliare din portofoliul fondurilor de
investiţii care se lichidează către acţionarii acestuia
4.9. Tranzacţiile de răscumpărare a valorilor mobiliare de către
societate legate de reorganizarea acesteia şi/sau expirarea
termenului de circulaţie a valorilor mobiliare
4.10. Moştenirea valorilor mobiliare
4.11. Anularea tranzacţiei cu valori mobiliare conform hotărîrii
instanţei de judecată
4.12. Tranzacţiile cu valori mobiliare nesolicitate, în condiţiile Legii
nr.392-XVI din 13 mai 1999
4.13. Tranzacţii cu titlu gratuit, conform legislaţiei în vigoare
4.14. Distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului averii între
soţi conform hotărîrii instanţei de judecată
4.15. Achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă
de participanţii la privatizare
Plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asiguratorului
Plăţi regulatorii de funcţionare achitate anual de către participanţii
profesionişti la piaţa financiară nebancară, inclusiv:
6.1. Plăţile administratorilor fiduciari ai investiţiilor

6.2. Plăţile societăţilor de asigurare
6.3. Plăţile brokerilor de asigurare
6.4. Plăţile fondurilor nestatale de pensii
6.5. Plăţile asociaţiilor de economii şi împrumut
7. Plata pentru atestarea specialiştilor în vederea activităţii pe piaţa
financiară nebancară
8. Plata pentru reducerea capitalului social şi plata pentru înregistrarea
ofertelor publice
9. Plata pentru eliberarea autorizaţiei de reorganizare a societăţii pe
acţiuni şi plata pentru înregistrarea prospectului ofertei publice pe
piaţa primară
10. Alte surse legale
10.1. Plata pentru organizarea seminarelor
10.2. Plata pentru eliberarea certificatelor, adeverinţelor,
duplicatelor
10.3. Plata pentru eliberarea blanchetelor, copiilor de pe documente

0,1% din valoarea de piaţă a valorilor mobiliare, iar în
cazul în care aceasta lipseşte, din valoarea nominală a
valorilor mobiliare donate
1% din valoarea de piaţă a valorilor mobiliare donate
1% din valoarea de piaţă a valorilor mobiliare
0,5% din valoarea de piaţă a valorilor mobiliare
0,5% din valoarea tranzacţiei
0,5% din valoarea tranzacţiei
0,5%
0,1% din valoarea tranzacţiei
nu se percepe taxă
nu se percepe taxă

nu se percepe taxă
nu se percepe taxă
nu se percepe taxă
nu se percepe taxă
nu se percepe taxă
nu se percepe taxă
1% din valoarea transferului

0,1% din valoarea medie anuală a activelor nete
transmise în gestiune administratorilor fiduciari
0,5% din primele brute anuale subscrise
0,4% din comisioanele primite
nu se percepe plată
nu se percepe plată
400 lei
360 lei
900 lei

100 lei persoană
180 lei
în funcţie de cheltuielile suportate

Notă:
Modul de percepere a taxelor şi plăţilor se stabileşte de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

Anexa nr.3
Condiţiile de salarizare a membrilor Consiliului de administraţie
şi a angajaţilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
Dispoziţii generale
1. Salarizarea membrilor Consiliului de administraţie şi a angajaţilor Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare, denumită în continuare CNPF, se efectuează în conformitate cu prevederile Legii salarizării
nr.847-XV din 14 februarie 2002 şi cu prezentele condiţii de salarizare.
2. Prezentele condiţii de salarizare stabilesc structura salariului, salariile de funcţie, sporurile şi
suplimentele la salariul de funcţie pentru membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii CNPF, inclusiv
pentru persoanele ce efectuează deservirea tehnică a CNPF.
3. Mărimea salariilor de funcţie, sporurilor şi suplimentelor la salariul de funcţie se stabileşte de către
preşedintele CNPF în modul prevăzut de legislaţie şi prezentele condiţii de salarizare.
Salarizarea membrilor Consiliului de administraţie al CNPF
4. Membrii Consiliului de administraţie al CNPF au dreptul la un salariu lunar în cuantum de:
– preşedinte
7100 lei
– vicepreşedinte
6500 lei
– membru
6000 lei
5. Salariul lunar stabilit la punctul 4 reprezintă unica formă de salarizare a membrilor Consiliului de
administraţie.
6. Membrii Consiliului de administraţie beneficiază de:
– spor pentru gradul ştiinţific în mărimea prevăzută de legislaţia în vigoare pentru funcţionarii publici;
– spor lunar pentru păstrarea secretului de stat în cuantum de pînă la 20 % din salariul lunar;
– un ajutor material anual în mărimea unui salariu lunar, stabilit conform pct.4;
– premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se
plătesc din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv.
Salarizarea angajaţilor CNPF
7. Salariul de funcţie pentru funcţionarii publici se stabileşte conform grilei de salarii, după cum
urmează:
Funcţia
Director departament, consilier al preşedintelui
Şef direcţie
Şef reprezentanţă, şef secţie, şef serviciu, contabil-şef
Consultant principal, inspector bursier
Consultant superior
Consultant
Referent

Salariul, lei
2250–3000
2000–2750
1850–2600
1400–2100
1300–1950
1200–1800
1100–1650

Notă:
Grila de salarii de funcţie pentru adjuncţii conducătorilor de subdiviziuni se stabileşte cu o reducere de 5-10% faţă de grila
de salarii de funcţie prevăzută pentru conducătorii respectivi.

8. Grila de salarii de funcţie specificate la pct.7 este stabilită pentru angajaţii cu studii superioare
(complete). Pentru angajaţii care nu au nivelul de pregătire necesar, grilele de salarii se aplică cu
coeficientul 0,85.
9. Mărimea concretă a salariului de funcţie pentru fiecare angajat al CNPF se stabileşte prin ordinul
preşedintelui Consiliului de administraţie.
10. Funcţionarii publici menţionaţi la pct.7 beneficiază, suplimentar la salariul de funcţie, de sporuri
pentru:

a) gradul de calificare;
b) vechime în muncă;
c) înaltă competenţă profesională, intensitate a muncii, precum şi pentru îndeplinirea unor sarcini de
importanţă majoră;
d) păstrarea secretului de stat;
e) gradul ştiinţific;
f) executarea unor sarcini suplimentare faţă de munca de bază şi a obligaţiilor unui lucrător temporar
absent.
Mărimea şi modul de plată ale sporurilor menţionate se stabilesc de actele legislative şi normative în
vigoare.
11. Pentru rezultatele activităţii curente se acordă un premiu lunar în cuantum de pînă la 50% din
salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechimea în muncă.
12. Pentru îndeplinirea unui volum de muncă suplimentar în termen redus se acordă un spor lunar în
mărime de 20% din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechimea în muncă.
13. Se acordă un ajutor material la concediu în limitele a 2 fonduri medii lunare de salarizare pe an.
14. Premiile cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare se
acordă din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv.
15. Alte ajutoare materiale (în legătură cu decesul soţului/soţiei sau al unei rude de gradul I,
producerea unor accidente, incendii, starea materială gravă etc.) se acordă din economiile mijloacelor pentru
retribuirea muncii alocate pe anul respectiv.
16. Condiţiile de salarizare a personalului nespecificat în prezenta anexă se stabilesc în conformitate
cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare.
__________
Hotărîrile Parlamentului
265/07.12.2007 Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2008 //Monitorul Oficial

203-206/803, 28.12.2007

