NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Legii pentru completarea Legii concurenței
nr. 183 din 11 iulie 2012
I. Consideraţii Generale
Proiectul de Lege pentru completarea Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012
a fost elaborat de Consiliul Concurenţei în scopul realizării acțiunii nr. 26 din
Memorandumul de Înțelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind
asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (în continuare Memorandumul de
Înțelegere RM-UE privind asistența macrofinanciară), cât și ca urmare a solicitării
Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova inclusă în
Raportul asupra Rapoartelor Consiliului Concurenței privind activitatea în anul 2016 și
privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2015.
Conform Legii nr. 272 din 15.12.2017 a fost ratificat Acordul de împrumut dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru
Republica Moldova şi Memorandumul de înţelegere ca parte integrantă a acestui acord.
Totodată, conform Legii nr. 278 din 15.12.2017 a fost ratificat Acordul de grant dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru
Republica Moldova.
Astfel, conform acțiunii nr. 26 din Memorandumul de Înțelegere RM-UE privind
asistența macrofinanciară s-a prevăzut acțiunea cu privire la actualizarea listei zonelor
Consiliului Concurenței de intervenție în conformitate cu standardele internaționale, în
special de a include sectorul mass-media.
Conform Raportului Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului RM
asupra Rapoartelor Consiliului Concurenței privind activitatea în anul 2016 și privind
ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2015, anexă la scrisoarea
CEB nr. 304 din 19.07.2017 s-a solicitat Consiliului Concurenței prezentarea unui proiect
de lege pentru modificarea cadrului legal în vederea actualizării listei zonelor Consiliului
Concurenței de intervenție în conformitate cu standardele internaționale, în special de a
include sectorul mass-media.
Totodată, conform pct. 10 din lista proiectelor de acte legislative ale Guvernului
care au fost prezentate ca prioritare Parlamentului spre examinare și aprobare în sesiunea
de primăvară, anexă la scrisoarea Guvernului nr. 31-16-2438 din 27.03.2018 a fost
menționată necesitatea elaborării proiectului de lege privind modificarea Legii
concurenței (Actualizarea listei zonelor Consiliului Concurenței de intervenție în
conformitate cu standardele internaționale, în special de a include sectorul mass-media).
II. Principalele amendamente operate de proiectul de lege
Proiectul de lege prevede completarea Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012
cu un nou articol – art. 251, care urmează să reglementeze aspectele ce se referă la
evaluarea concentrărilor economice în domeniul mass-media.
Astfel, conform pct. 5 din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte
cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la
furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (în continuare Directiva 2010/13/UE) se
prevede că serviciile mass-media audiovizuale sunt în egală măsură servicii culturale și
servicii economice. Importanța lor crescândă pentru societăți, pentru democrație – în
special prin asigurarea libertății de informare, a diversității de opinie și a pluralismului în

mass-media, pentru educație și cultură justifică aplicarea unor norme specifice pentru
aceste servicii.
Conform art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în
continuare Legea concurenței) operaţiunile de concentrare economică sunt supuse
evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare,
atunci cînd cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate,
înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25 000 000 lei şi există cel puţin două
întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova,
fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior
operaţiunii.
Reieșind din faptul că prevederile legislației speciale în domeniul mass-media în
anumite cazuri pot stabili praguri diferite referitor la necesitatea notificării operațiunilor
de concentrare economică, altele decît cele prevăzute la art.22 alin.(1) Legea concurenței,
respectiv, având în vedere prevederile pct. 5 din Directiva 2010/13/UE, se impune
necesitatea operării completărilor corespunzătoare în cuprinsul Legii concurenței.
Conform art. 10 alin. (4) din Legea concurenței se prezumă, până la proba
contrară, că una sau mai multe întreprinderi se află în poziţie dominantă pe o piaţă
relevantă dacă cota ori cotele cumulate pe piaţa relevantă în cauză, înregistrate în
perioada supusă analizei, depăşesc 50%.
Astfel, având în vedere că la examinarea operațiunilor de concentrări economice
urmează a fi evaluat dacă o concentrare economică ridică sau nu obstacole semnificative
în calea concurenţei efective pe piaţă sau pe o parte semnificativă a acesteia, în special ca
urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante, cât și ținând cont de specificul
legislației din domeniul mass-media, se propune operarea modificărilor corespunzătoare
în Legea concurenței cu referire la cotele ce prezumă existența poziției dominante în
domeniul mass-media.
Totodată, în scopul exercitării eficiente a activității Consiliului Concurenței și a
Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea prevenirii şi contracarării
practicilor anticoncurenţiale şi al realizării concentrărilor economice pe piaţă, ce pot avea
ca obiect sau efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei au fost propuse
unele completări în Legea concurenței în acest sens.
III. Fundamentarea economico-financiară
Reieşind din faptul că proiectul Legii pentru completarea Legii concurenței nr. 183
din 11 iulie 2012 a fost elaborat în scopul realizării acțiunii nr. 26 din Memorandumul de
Înțelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența
macrofinanciară pentru Republica Moldova și ca urmare a solicitării Comisiei economie,
buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova inclusă în Raportul asupra
Rapoartelor Consiliului Concurenței privind activitatea în anul 2016 și privind ajutoarele
de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2015, proiectul nu implică costuri
suplimentare, altele decât cele prevăzute în bugetul de stat, legate de elaborarea şi
implementarea proiectului dat.
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