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        Stimate Domnule Ministru, 

 

Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din  21 decembrie 2022, a 
examinat în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) ale Legii 
concurenței nr. 183/2012 proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului 
de Lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (număr unic 
887/MIDR/2022) și, în limitele competenței sale, comunică următoarele.   
  

Primordial, ținem să menționăm că odată cu obținerea la 23 iunie 2022 de 
către Republica Moldova a statutului de țară candidată la Uniunea Europeană, 
Republicii Moldova îi revine obligația de menținere și armonizare a legislației 
naționale cu legislația Uniunii Europene fapt ce presupune preluarea fidelă, corectă 
și corespunzătoare a prevederilor legislației Uniunii Europene în legislația națională, 
utilizeând redacția, limbajul juridic și terminologia identică sau similară cu cele ale 
actului Uniunii Europene care se transpune.     

1. Reieșind din conținutul normei art. 4 alin. (2)  lit. g1) din proiect, se propune 
ca Agenția Națională pentru Reglementare  în Comunicații Electronice și 
Tehnologia Informației să publice pe pagina web  până la data de 31 martie a fiecărui 
an calendaristic tarifele la serviciile prestate de furnizorii de servicii de livrare de 
colete internaționale.         
 Pe când Regulamentul 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră, care este transpus, 
prevede la Art. 4 alin. (3) lit. e) că  autoritatea națională de reglementare publică lista 
tarifelor la serviciile prestate de furnizorii de servicii de livrare de colete în cazul în 
care este disponibilă, orice listă de prețuri accesibilă publicului, aplicabilă la data 
de 01 ianuarie a fiecărui an calendaristic pentru serviciile de livrare de colete. 
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 În acest context, manifestăm îngrijorare față de prevederea propusă pentru 
art.4 alin.(2) lit.g1) din proiect, care obligă autoritatea națională de reglementare să 
publice pe pagina web, indiferent dacă sunt publice sau nu tarifele aplicate de 
prestatorii de servicii de livrare de colete, întrucât acest fapt ar putea constitui 
circumstanță prielnică ce ar putea facilita coordonarea comportamentului 
participanților de pe această piață interzisă de art. 5 al Legii concurenței nr.183/2012. 
  

Respectiv, propunem completarea dispoziției normei propuse pentru lit. g1  al 

alin. (2) art.4 din proiect la final cu  textul “în cazul în care este disponibilă 
publicului” întru asigurarea transpunerii  Regulamentului 2018/644 și principiilor 
de bază ale liberei concurențe.          

 

2. Reieșind din art. 4 alin. (2) lit. j1) din proiect, autorității  naționale de 
reglementare i se propune atribuirea funcției de a identifica tarifele nerezonabil de 
mari fără a fi prevăzute criteriile de constatare a acestor tarife.    
 În acord cu prevederile alin. (2) și alin.(3) Art.6 din Regulamentul 2018/644, 
autoritatea națională de reglementare evaluează tarifele nerezonabil de mari și ia în 
considerare următoarele elemente: 

(a) tarifele naționale și orice alte tarife relevante aplicabile serviciilor de livrare de
colete comparabile în statul membru de origine și în statul membru de destinație; 

(b) orice aplicare a unui tarif uniform în două sau mai multe state membre; 

(c)volumele bilaterale, costurile specifice pentru transport sau manipulare, alte
costuri relevante și standarde de calitate a serviciilor; 

(d)impactul probabil al tarifelor transfrontaliere aplicabile asupra utilizatorilor,
persoane fizice și întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv asupra celor situați în
zone îndepărtate sau slab populate, precum și asupra utilizatorilor persoane fizice 
cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, pe cât posibil fără a impune sarcini 
disproporționate. 

     

        În plus față de elementele de la alineatul (2), autoritatea națională de 
reglementare poate, atunci când consideră necesar acest lucru, să țină seama, în 
special, și de următoarele elemente: 

(a)dacă tarifele sunt supuse unei reglementări specifice a prețurilor în temeiul
legislației naționale; 

(b)abuzurile de poziție dominantă pe piață, constatate în conformitate cu legislația 
aplicabilă relevantă. 

Astfel, pentru a asigura condițiile de calitate, previzibilitate și claritate ale 
legii în acord cu cerințele art. 54   a Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, 
considerăm  oportun completarea art. 4 din proiect cu noi aliniate care să stabilească 
elementele/criteriile ce urmează a fi luate în considerare de către autoritatea de 



reglementare pentru realizarea noii funcții de evaluare a tarifelor nerezonabil de mari 
similar elementelor/criterilor stabilite la Art. 6 din Regulamentul 2018/644. 

           
 Cu respect, 

 

 

 
 

                 
 
             
              Alexei  Gherțescu 
                       Președinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




