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Domnului Sergiu GAIBU, 

Ministrul Economiei 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 16 mai 2022, în temeiul 

prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței nr. 183/2012 a 

examinat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (număr unic 

312/ME/2022) ce vizează reglementarea întreprinderilor cu statut de monopol fiscal și, în 

limitele competenței sale, comunică următoarele. 

 

1.Prevederile Art. 336 din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o 

parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele 

membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112/2014, nu împiedică o 

parte să desemneze sau să mențină monopolurile de stat sau întreprinderi publice ori să 

încredințeze întreprinderilor drepturi speciale sau exclusive, în conformitate cu propria 

legislație.  

Respectiv, este incontestabil că statul este în drept de a-şi stabili monopolul asupra 

unor activităţi sau a unor domenii, inclusiv cu statut de monopol fiscal, care constituie în 

sine o restrângere adusă concurenței, dacă este argumentat de apărarea unui interes public 

major.  

Conceptual, Consiliul Concurenței atestă îngrijorare față de faptul că proiectul de 

lege conține carențe de reglementare și riscuri asupra concurenței, întrucât nu stabilește 

prin lege limitele întinderii dreptului statului de a institui monopoluri fiscale. 

Prin urmare, Consiliul Concurenței este în imposibilitate de a evalua ex-ante 

impactul de reglementare a prevederilor proiectului asupra mediului concurențial, 

deoarece în proiect nu este stabilit expres genurile de activitate economică pe care statul 

și le rezervă și pe care le va realiza prin intermediul întreprinderilor cu statutut de 

monopol fiscal și alte aspecte importante atestate. 

 

 2. Totodată, se constată că proiectul de lege nu este însoțit de analiza impactului 

de reglementare (AIR).  
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În ceea ce ține de evaluarea impactului de reglementare asupra mediului 

concurențial, ea se realizează, utilizând principiile de evaluare a concurenţei
1
 elaborate de 

OECD. Potrivit OECD, restrângerea concurenței prin stabilirea monopolurilor ar putea 

avea efecte nefavorabile atât pe piață, cât și asupra consumatorilor, conducând adesea la 

stabilirea de preţuri de monopol şi alte probleme asociate cu exercitarea puterii de piaţă. 

Aceste urmări nu pot fi evitate în totalitate prin reglementări. De aceea, asemenea 

reglementări urmează a fi propuse în baza unei argumentări întemeiate pe analize și 

calcule economice a necesității instituirii monopolului și doar după analiza căilor 

alternative de atingere a acelorași obiective. 

Respectiv, ținând cont de scopul declarat de constituire a întreprinderilor cu statut de 

monopol fiscal, este important ca necesitatea instituirii criteriilor și condițiilor pentru 

atribuirea unei întreprinderi a statutului cu caracter fiscal să conțină o argumentare 

motivată, din punct de vedere juridic și economic a intervenției statului pe piețele 

deschise concurenței, care la caz lipsește. 

 

3.Având ca temei prevederile art. 4 din Legea concurenței care definește noțiunea de 

întreprindere cu statut de monopol fiscal, menționăm că intervenția statului în domeniul 

activităților economice ce urmează a fi identificate și realizate prin intermediul 

întreprinderilor cu statutut de monopol fiscal, trebuie să fie realizată în scopul asigurării 

obținerii veniturilor pentru stat. Astfel, pentru a fi corelat cu scopul declarat de constituire 

a întreprinderilor cu statut de monopol fiscal stabilit de Legea concurenței, prevederile 

alin. (1) art. 36
6
 din proiect necesită a fi completat la final cu textul „pentru obținerea 

veniturilor pentru stat.”. Din aceste considerente, deținător al dreptului de monopol fiscal 

poate fi numai întreprinderile de stat. 

 

4. Prevederile alin. (1) lit. b) art. 36
7 

din proiect ce se referă la condițiile pentru 

atribuirea statutului de monopol fiscal ar putea constitui bariere de intrare pe piață în 

condițiile în care dispozițiile respective nu asigură previzibilitate și claritate în ceea ce 

privește limitele cantitative și calitative ale capacității tehnice, utilajelor, tehnologiilor ce 

urmează a fi utilizate pentru desfășurarea activităților cuprinse de statutul de monopol. 

Or, rațiunea instituirii condițiilor pentru atribuirea statutului de monopol de fiscal nu 

trebuie să depășească scopul pentru care se desemnează întreprinderea cu statut de 

monopol fiscal – de a obține venituri pentru stat. 

 

5. Din motive de claritate și de eficiență, inclusiv pentru evitarea oricărei erori de 

interpretare, este necesar de prevăzut expres în legea propusă spre modificare, ca act 

normativ primar ce reglementează activitatea de întreprinzător: 

- genurile de activitate/sectoarele care pot fi atribuite cu statut de monopol fiscal; 

- procedura de acordare și durata dreptului atribuit acestor întreprinderi; 

- modul de supraveghere a monopolului fiscal; 
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- mecanismul de stabilire a tarifelor și prețurilor practicate de întreprinderi, 

justificate din punct de vedere economic orientate pe costuri și transparente; 

- indicatorii de performanță conform domeniilor de activitate a întreprinderii; și  

- cuantumul concret al veniturilor care urmează a fi defalcate la bugetul de stat etc.  

Or, potrivit art. 14 alin. (2) din Legea nr. 235/2006, autorităţile administraţiei 

publice nu sunt în drept să adopte norme primare pentru reglementarea iniţierii, 

desfăşurării şi lichidării afacerii.  

 

6. În ceea ce se referă la propunerea de instituire a Comisiei Naționale pentru 

Monopol Fiscal, în proiect nu este stabilit statutul juridic al acestei Comisii și nu se 

prevede modalitatea de atac al actelor emise de Comisie de către întreprinderile a căror 

interes legitim poate fi afectat. În acest context, propunem ca art. 36
8
 din proiect să 

stabilească mai clar statutul acestei Comisiei, cu atribuirea ei a unui statut de autoritate 

publică, sau competențele prevăzute pentru această Comisie (inclusiv funcția de 

monitorizare/supraveghere a activității întreprinderilor cu statut de monopol fiscal) să fie 

atribuite Ministerului Economiei sau Ministerului Finanțelor (mai ales, ținând cont de 

scopul general de activitate a unor astfel de întreprinderi, și anume obținerea veniturilor 

pentru stat). 

Reieșind din cele expuse, în vederea asigurării principiilor de bază ale concurenței, 

atribuirea statutului de monopol fiscal unor genuri de activitate economică urmează a fi 

stabilită expres în lege și limitată intervenția statului pe piețele deschise concurenței în 

mod argumentat pentru apărarea unui interes public major.  

 

  

 

Cu respect, 

 

 

 

 

 

Președinte 

Alexei Gherțescu 

 

 

 
 


