
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC) 

anunţă plasarea pe pagina sa de Internet  

proiectul Legii concurenţei. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC) expune pe pagina sa de Internet 

(www.anpc.md), proiectul Legii concurenţei.  

Elaborarea Legii noi a concurenţei este generată de necesitatea reglementării relaţiilor actuale, ce 

exercită influenţa asupra concurenţei în condiţiile economiei de piaţa. Totodată, operarea 

modificărilor a fost dictată şi de obligaţiunile asumate de către Republica Moldova în baza 

Acordului de Parteneriat  şi Cooperare cu Comunităţile Europene şi statele lor membre, precum şi 

Planul de acţiuni RM-UE, ce rezidă în elaborarea unui cadru legislativ care să asigure libertatea 

concurenţei. 

 

Proiectul noii Legi are ca temei şi transpune prevederile art. 101  şi 102 din Tratatul de 

Funcţionare al Uniunii Europene. Acesta conţine prevederi care definesc clar rolul  şi funcţiile 

Autorităţii de Concurenţă, prevederi privind gravele practice anticoncurenţiale cum ar fi 

cartelurile, abuzul de poziţie dominantă, precum şi procedura de individualizare a amenzilor, 

politica de clemenţă, etc.   

 

Ca elemente novative principale ale prevederilor noii Legi menţionăm: 

• asigurarea dreptului întreprinderilor  la apărare în procesul desfăşurării investigaţiei de 

către Autoritatea de Concurenţă prin oferirea dreptului de prezentare a obiecţiilor asupra 

raportului de investigare, oferirea dreptului de acces la materialele dosarului Autoritaţii de 

Concurenţă şi desfăşurarea audierilor părţilor; 

• atribuirea Autoritaţii de Concurenţă a funcţiilor ce permit depistarea şi colectarea de probe 

eficiente prin realizarea inspecţiilor la faţa locului pentru constatarea încălcărilor Legii 

concurenţei; 

• Legea nouă prevede posibilitatea exceptării unor categorii  de acorduri anticoncurenţiale 

de la interzicerea acestora cu condiţia respectării anumitor prevederi  fără adoptarea unei 

decizii în acest sens de către Autoritatea de Concurenţă; 

• se prevede instituirea unui prag de minimis pentru controlul concentrărilor economice, 

astfel încît întreprinderile mici nu vor fi obligate să notifice realizarea operaţiunilor de 

concentrare, pe cînd întreprinderile cu venituri peste pragul de minimis, în sitaţia în care 

vor intenţiona să-şi consolideze puterea de piaţa vor fi obligate să obţină autorizarea 

acestei operaţiuni de către Autoritatea de concurenţă prin prisma impactului asupra mediul 

concurenţial; 

• individualizarea sancţiunilor în dependenţa de gravitatea şi  durata încălcării, condiţiile de 

beneficiere de politica de clemenţă prin scutirea totală de amenzi sau reducerea 

cuantumului amenzii pentru cazurile de autodenunţare de către întreprinderi a implicării 

sale intr-o încălcare şi prezentare de probe suficiente şi relevante. 

Persoanele interesate pot expedia propunerile sale asupra proiectului în scris la adresa poştală: bd. 

Ştefan cel Mare, 73, MD-2001, Chişinău. 

Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 20 august  2011. 


