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Domnului Sergiu GAIBU, 

Ministrul Economiei 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 31 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 hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor 

social importante și, în limitele competenței sale, comunică următoarele. 

 

 

1. Potrivit condițiilor care au impus elaborarea propunerilor de 

modificare din proiect, Guvernul propune intervenția pe piață în legătură cu 

necesitatea diminuării impactului majorării prețurilor la produsele de consum și 

pentru protejarea populației în special din categoria social-vulnerabilă, astfel încât 

să beneficieze de o gamă mai largă de produse care să asigure necesitățile 

nutriționale de bază.  

 

 Ca excepție de la principiile de bază ale concurenței, art. 3 alin.(4) din 

Legea concurenței stabilește că Guvernul este în drept să dispună şi/sau să aplice 

măsuri cu caracter temporar pentru a împiedica sau chiar pentru a bloca creşterea 

excesivă a preţurilor pentru sectoarele economice în care concurenţa este restrânsă 

sau nu există, precum şi în împrejurări excepţionale (cum ar fi: situaţiile de criză, 

dezechilibrul major dintre cerere şi ofertă). Totodată, prevederile date stabilesc că 

aceste măsuri sunt adoptate prin hotărâre de Guvern pe o perioadă de 6 luni, care 

poate fi prelungită succesiv pentru perioade de cel mult 3 luni, atât timp cât 

persistă împrejurările care au justificat hotărârea Guvernului.  

 În prezent, în împrejurările excepţionale
1
 legate de securitatea regională și 

pericolul la adresa securității naționale intervenția Guvernului pentru a împiedica 

sau chiar pentru a bloca creşterea excesivă a preţurilor pentru sectoarele economice 

ar putea fi justificată. 

 Respectiv, ca să fie corelate propunerile de modificare a Hotărârii 

Guvernului nr. 774/2016 cu prevederile Legii concurenței, proiectul necesită să 

prevadă termenul de aplicabilitate a măsurilor propuse de intervenție pe piață prin 

                                                           
1
 stabilite prin Hotărârea Parlamentului Nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgență 
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reglementarea limitei adaosului comercial pentru produsele de primă necesitate 

care vor completa Lista produselor social importante. 

Este de menționat faptul că proiectul propune completarea Listei produselor 

social importante cu un șir larg de produse care după natura lor nu pot face parte 

din lista de produse care intră în coșul alimentar al minimului de existență ce fac 

parte din pozițiile tarifare stabilite cum ar fi pentru peștii congelați (0303): somon 

roșu, pește spadă, câini de mare și alte specii de rechini, pisici și vulpi de mare, etc, 

pentru produsele biocide (3808) care cuprinde 22 tipuri de produse, pentru carnea 

de pasăre (0207) care cuprinde carnea de curcani, de raţe, gîşte sau bibilici, etc. 

 Prin urmare, reglementarea limitei adaosului comercial al produselor, care 

după natura lor nu sunt produse care fac parte din coșul alimentar al minimului de 

existență, depășește obiectivul urmărit care a impus elaborarea modificărilor la 

Hotărârea de Guvern nr. 774/2016. 

 În acest context, coroborat cu prevederile art. 20 alin. (6) din Legea 

comerțului interior nr. 231/2010 și noțiunea de coș alimentar prevăzut la art. 2 din 

Legea nr. 152/2012 cu privire la minimul de existență, considerăm necesar de a fi 

argumentată justificarea includerii în lista produselor social importante a fiecărui 

grup de produse sau poziții tarifare ori subpoziții tarifare propuse.    

 Reieșind din cele menționate, considerăm oportun de a fi analizat 

conceptual acest instrument/mecanism de intervenție prin reglementarea modului 

de formare a prețului de către stat și de a fi revăzută lista de produse care sunt 

propuse pentru completarea Listei produselor social importante de la pct. 1 din 

proiect, astfel încât să fie incluse argumentat doar grupele de produse/supozițiile 

tarifare ale produselor social importante de primă necesitate care fac parte din 

coșul alimentar al minimului de existență. 

 

 

Cu respect, 

 

 

 

 

Președinte 

Alexei Gherțescu 
 

 

 

 

 

 

 

 


