Discuţii publice asupra proiectului Legii concurenţei şi a proiectului Legii cu
privire la ajutorul de stat , în cadrul comisiei parlamentare
”Comisia economie, buget şi finanţe”

Recent, Guvernul a prezentat Parlamentului pentru examinare şi aprobare două proiecte
de lege, care au provocat interes deosebit în societate. Este vorba de proiectul Legii concurenţei
şi proiectul Legii cu privire la ajutorul de stat.
Aceste proiecte de lege au fost elaborate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia
Concurenţei cu suportul experţilor europeni, inclusiv a celor implicaţi în Proiectului de Twinning
„Sprijin pentru Implementarea şi Respectarea Politicii în Domeniul Concurenţei şi Ajutorului de
Stat” .
Adoptarea acestor importante proiecte de lege din domeniul concurenţei, va reprezenta un
progres semnificativ pentru Republica Moldova întru realizarea angajamentelor internaţionale
asumate faţă de Uniunea Europeană şi va îmbunătăţi mediul de afaceri prin asigurarea unui cadru
normativ prielnic pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în condiţii de concurenţă liberă,
specifice unei adevărate economii de piaţă.
Implementarea acestor legi va determina un comportament corect pe piaţa internă şi va
conduce la dezvoltarea unui mediu de afaceri sănătos, guvernat de siguranţa juridică. Totodată,
investitorii străini vor avea încredere să îşi dezvolte afacerile în Moldova, să vină cu noi idei de
afaceri care vor crea locuri de muncă şi bunăstare consumatorilor. Moldova poate şi trebuie să
atragă investiţii străine, care să ducă la crearea de locuri de muncă, iar legile cum sunt cele
propuse, sunt dorite de orice investitor serios.
Noul cadru legislativ care se propune a fi aprobat, este adaptat la realităţile economice şi
sociale din Republica Moldova şi preia cele mai moderne concepte şi prevederi din legislaţia UE
şi internaţională.
Referitor la unele obiecţii formulate faţă de modernitatea proiectului Legii concurenţei,
ţinem sa menţionăm că acesta nu este prematur, ci poate chiar în întîrziere, avînd în vedere că
actuala lege este depaşită de evoluţiile rapide din statele membre ale UE şi de stadiul de
dezvoltare al economiei din Moldova.
În contextul examinării de către Parlament a proiectelor de lege menţionate anterior, la
data de 22 noiembrie 2011 s-au organizat discuţii publice cu participarea deputaţilor din cadrul
comisiei parlamentare „Comisia economie, buget şi finanţe” şi altor comisii din cadrul
Parlamentului Republicii Moldova, experţilor europeni: Valentin Mircea (consilier de
concurenţă, membru al Plenului Consiliul Concurenţei din România (CCR)) şi Viorel Munteanu
(consilier financiar la Societatea de Investiţii Financiare Muntenia, membru al Colegiului
consultativ al CCR, fost preşedinte al CCR), experţilor autohtoni, reprezentanţilor mediului de
afaceri şi reprezentanţilor ANPC.

