
 

 
Notă informativă 

la proiectul Hotărârii Parlamentului pentru completarea punctului I din 
Hotărârea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la 

zilele comemorative, zilele de sărbătoare  
şi la zilele de odihnă în Republica Moldova 

 
Proiectul Hotărârii Parlamentului cu privire la instituirea sărbătorii „Ziua 

Concurenţei” este elaborat de Consiliul Concurenței în scopul promovării în 
societate a culturii concurențiale pentru promovarea intereselor legitime ale 
consumatorilor cât şi pentru asigurarea prin informare, în societate a relațiilor ce 
țin de prevenirea practicilor anticoncurenţiale şi a concurenţei neloiale. 

În conformitate cu prevederile art. 334 al Acordului de Asociere RM – UE, 
ratificat prin Legea nr. 112 din 02 iulie 2014, Părţile recunosc importanţa unei 
concurenţe libere şi nedenaturate în relaţiile lor comerciale că practicile comerciale 
anticoncurenţiale sunt susceptibile de a denatura buna funcţionare a pieţelor şi de a 
reduce avantajele liberalizării schimburilor comerciale. De asemenea, art. 337 al 
Acordului de Asociere RM – UE, reiterează necesitatea instituirii unor mecanisme 
privind promovarea concurenţei şi reducerii practicilor comerciale 
anticoncurenţiale sau a tranzacţiilor anticoncurenţiale. 

Totodată, menționăm că Planul naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană stabileşte expres 
necesitatea organizării acţiunilor ce țin de promovarea culturii concurenţiale în 
Republica Moldova.  

Sporirea intensităţii concurenţei pe piaţă, implementarea eficientă a 
prevederilor legale în domeniul reglementării concurenţei se înscriu printre 
obiectivele prioritare ale Parlamentului. Astfel, un şir de acte normative abordează 
domeniul concurenţei într-o manieră comprehensivă, cum ar fi Legea nr. 166 din  
11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, 
Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 2014.  

Importanţa concurenţei în dezvoltarea economică este consfinţită și de 
Constituţia Republicii Moldova, care la alin. (3) al art. 9 statuează că piaţa, libera 
iniţiativă economică, concurenţa loială sânt factorii de bază ai economiei. Mai mult 
decât atât, potrivit art. 126 lit. b) al Legii fundamentale, statul trebuie să asigure 
libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, 
crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie. 

Totodată, menționăm că autorități de concurență din întreaga lume 
sărbătoresc Ziua Mondială a Concurenței, care este marcată anual la data de 05 
decembrie, dată la care în anul 1980 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor 



 

Unite a adoptat ,,Ansamblul de principii și reguli echitabile convenite la nivel 
multilateral pentru controlul practicilor comerciale restrictive”. 

De asemenea, menţionăm că prin tradiţie, statele membre care deţin 
Preşedinţia Uniunii Europene organizează în fiecare an Ziua Europeană a 
Concurenţei. În România se sărbătorește anual ”Ziua Europeană a Concurenței și 
Competitivității în România”, eveniment menit să mențină o monitorizare paralelă 
asupra relației între concurență și competitivitate după aderarea României la 
Uniunea Europeană și integrarea acesteia în Piața Unică Europeană. De asemenea, 
în Federația Rusă este celebrată anual, din 2012 până în prezent ”Ziua Concurenței 
în Rusia”. 

În contextul celor enunţate, considerăm necesară instituirea unei zile 
dedicate concurenţei, având în vedere că un grad ridicat de concurenţă poate 
îmbunătăţi performanţa economică a unui stat, să deschidă oportunităţi de afaceri 
cetăţenilor acestuia şi să reducă costul bunurilor şi serviciilor la nivelul întregii 
economii. 

Astfel, se propune instituirea sărbătorii „Ziua Concurenţei”, care se va 
consemna anual la data de 30 iunie, dată la care în anul 2000 a fost adoptată Legea 
cu privire la protecția concurenței, urmare a căreia a fost creat mecanismul de 
implementare a legislației în domeniul protecției concurenței. 

Totodată, instituirea „Zilei Concurenţei”, va alinia Republica Moldova la 
bunele practici internaționale.  

În acest context, menţionăm că declararea unei zile a concurenţei se impune 
cu atât mai mult, în condiţiile semnării Acordului de Asociere RM – UE, prin care 
Părţile urmăresc crearea unui nou climat pentru relațiile economice dintre ele, și în 
special pentru dezvoltarea comerțului și investițiilor, precum și stimularea 
concurenței, care constituie factori de bază pentru modernizarea economiei. 

Reieşind din cele expuse, instituţionalizarea „Zilei Concurenţei” va 
determina creşterea gradului de conştientizare a rolului şi locului concurenţei într-o 
economie de piaţă, va constitui o măsură de diseminare a culturii concurenţiale, 
precum şi de responsabilizare a funcţionarilor din acest domeniu pentru exercitarea 
eficientă a sarcinilor şi atribuţiilor şi în activitatea profesională. 

Proiectul Hotărârii Parlamentului cu privire la instituirea sărbătorii „Ziua 
Concurenţei” se propune pentru consultări şi avizare autorităţilor publice şi 
societăţii civile. 

Totodată, menţionăm că implementarea proiectului Hotărârii Parlamentului 
în cauză nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.   
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