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REGULAMENTUL 
cu privire la Consiliul de experţi 

de pe lângă Consiliul Concurenței 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE  
1. Regulamentul cu privire la Consiliul de experţi de pe lângă Consiliul Concurenței (în continuare – Regulament) stabileşte 

modul de constituire și atribuţiile Consiliului de experţi de pe lângă Consiliul Concurenței (în continuare – Consiliul de 
experţi). 

2. Consiliul de experţi este un organ consultativ pe lângă Consiliul Concurenței format din experți în concurență constituit în 
scopul consultării, expertizării și analizei aspectelor politicii concurențiale ale Republicii Moldova și elaborării 
propunerilor pentru perfecționarea acestora. 

 
II. MODUL DE CONSTITUIRE A  

CONSILIULUI DE EXPERŢI  
 3. Componența Consiliului de experți se stabilește de către Plenul Consiliului Concurenței, din rândul persoanelor notorii din 

domeniul concurenței ce nu activează în cadrul Consiliului Concurenței. 
4. Membrii Consiliului de experţi sunt desemnaţi de Plenul Consiliului Concurenței, în baza cererii acestora. Modelul-tip al 

cererii personale se anexează la prezentul Regulament (Anexa). La cerere se anexează actele, ce confirmă corespunderea 



candidatului cu cerințele prevăzute în p.5 ale prezentului Regulament. La fiecare 5 ani membrii Consiliului de experți 
confirmă intenția lor referitor la prelungirea activității în cadrul Consiliului de experți. 

5. Pot fi membri ai Consiliului de experţi persoanele care dețin titlu de doctor/doctor habilitat în economie sau drept și sunt 
autori de lucrări științifice în domeniul concurenței publicate în reviste de circulație națională/internațională. 

6. Calitatea de membru al Consiliului de experţi se confirmă prin extrasul din procesul-verbal al ședinței Plenului Consiliului 
Concurenței. 

7. Calitatea de membru al Consiliului de experţi încetează: 
a) în cazul neparticipării nemotivate sau din motive neîntemeiate la trei ședințe consecutive; 
b) la solicitarea personală a membrului Consiliului de experţi; 
c) prin excluderea din componenţa Consiliului de experţi, în cazul exercitării inadecvate a activităţii de expert în 

concurență. 
8.  Numele și prenumele membrilor Consiliului de experți este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței. 
9. În cadrul activităţii lor, membrii Consiliului de experţi se conduc de actele legislative şi normative ale Republicii Moldova, 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de cele mai bune practici în domeniul concurenței şi de 
prezentul Regulament. 

 
III. COMPETENȚA MEMBRILOR CONSILIULUI DE EXPERȚI  

ȘI ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE EXPERŢI 
 10.  Competența membrilor Consiliului de experți: 

a) participă la activitățile Consiliului de experți; 
b) contribuie la promovarea culturii concurențiale; 
c) participă în instanțele de judecată în calitate de expert/specialist în concurență; 
d) acordă consultații în domeniul concurenței; 
e) efectuează analize ale mediului concurențial; 
f) contribuie la implementarea acquis UE în domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității. 

 



11.  Consiliul de experţi are următoarele atribuţii: 
a) contribuie la promovarea culturii concurențiale; 
b) evaluează legislația în vigoare și proiectele de acte normative, care pot avea un impact concurențial asupra economiei 

naționale la general sau asupra sectoarelor aparte ale economiei; 
c) monitorizează documentele de politici, precum și promovează și dezvoltă politicile în domeniul concurenței, ajutorului 

de stat și publicității; 
d) elaborează și prezintă propuneri pentru dezvoltarea pe termen lung a politicii în domeniul concurenței, ajutorului de stat 

și publicității, identifică barierele care împiedică dezvoltarea concurenței în Republica Moldova, precum și identifică 
soluțiile pentru îmbunătățirea situației; 

e) efectuează expertiza și aprecierea cazurilor propuse spre examinare Consiliului de experți; 
f) efectuează expertiza publicității sub aspectul impactului asupra concurenței; 
g)  efectuează analiza impactului asupra mediului concurențial, bunăstării consumatorului și beneficiului social;  
h) elaborează recomandări pentru perfecționarea legislației în domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității; 
i) efectuează studii referitoare la practica aplicării legislației din domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității din 

alte state; 
j) acordă suport metodologic și analitic în realizarea investigațiilor utile pentru cercetarea pieței. 
 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR 
CONSILIULUI DE EXPERŢI  

12.  Membrii Consiliului de experţi au dreptul: 
a) să prezinte Consiliului Concurenței propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ al Republicii Moldova în partea 

ce ţine de concurență, ajutor de stat și publicitate; 
b) să participe la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, a studiilor şi analizelor în domeniul concurenței, 

ajutorului de stat și publicității; 
c) să conlucreze cu organizaţiile internaţionale în problemele din domeniile vizate de Consiliul Concurenței. 



13.  Membrii Consiliului de experţi sunt obligaţi: 
a) să participe la şedinţele Consiliului de experţi, iar în caz de imposibilitate de a participa la şedinţe, să-şi exprime opinia 

printr-un act în scris; 
b) să examineze materialele remise Consiliului de experţi în termen şi să prezinte secretarului Consiliului de experţi, în 

scris sau în formă electronică, avize, care vor include obiecţii şi propuneri asupra proiectelor actelor normative transmise 
spre examinare. În cazul în care membrul Consiliului de experţi nu va prezenta avizul în scris în termenul stabilit, se 
consideră că proiectul este acceptat fără obiecţii; 

c) să nu ia atitudini şi să nu voteze la şedinţe din considerente ce reies din interese personale; 
d) să depună diligenţă în exercitarea atribuţiilor ce decurg din calitatea de membru al Consiliului de experţi; 
e) să nu divulge informațiile ce constituie secret de stat, secret comercial sau informația cu caracter confidențial de care a 

luat cunoștință în activitatea sa; 
f) să prezinte secretarului Consiliului de experţi informaţia cu privire la datele personale şi toate modificările în aceste date 

(adresa poştală, adresa electronică, numerele telefoanelor de contact, precum şi copia buletinului de identitate). 
14.  Membrii Consiliului de experţi trebuie să se călăuzească de principiul desfăşurării activităţii în interes public.  
15.  Activitatea de membru a Consiliului de experți nu este remunerată.  

 
 

 
V. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE EXPERŢI  

16.  Consiliul de experţi este condus de preşedintele Consiliului de experţi (în continuare - Preşedinte) și un vicepreședinte. 
17.  Atribuțiile și drepturile președintelui Consiliului de experți: 

a) organizează activitatea Consiliului de experți; 
b) este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor Consiliului de experți; 
c) semnează deciziile, procesele-verbale ale ședințelor, concluziile și alte acte juridice aferente activității adoptate de 

Consiliul de experți; 
d) convoacă și conduce ședințele Consiliului de experți, precum și aprobă ordinea de zi a ședințelor Consiliului de experți.  

18.  Preşedintele și vicepreședintele  Consiliului de experți sunt aleși de membrii Consiliului de experți din rândul membrilor 
săi cu votul majorității, pentru o perioadă de 5 ani. 



19.  În absenţa Preşedintelui, funcţiile acestuia sunt exercitate de către vicepreşedintele Consiliului de experți. 
20.  Asistența tehnico-organizatorică a Consiliului de experți este asigurată de către secretar. Secretarul Consiliului de experţi 

este un angajat desemnat a Consiliului Concurenței. 
21.  Secretarul Consiliului de experți are următoarele atribuții: 

a) asigură convocarea ședințelor Consiliului de experți; 
b) întocmește ordinea de zi și procesul-verbal al ședinței Consiliului de experți; 
c) asigură schimbul de informații și documente între Consiliul Concurenței, Consiliul de experți și membrii săi; 
d) întocmeşte anual un raport despre lucrul executat a Consiliului de experți, care se aprobă de către Preşedintele 

Consiliului de experţi şi asigură plasarea lui pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței. 
22.  În baza problemelor examinate, Consiliul de experţi emite decizii în cadrul şedinţelor sale. 
23.  Deciziile Consiliului de experţi reprezintă poziţia oficială a Consiliului de experţi pe o problemă examinată şi au caracter 

de recomandare. 
24.  Şedinţele Consiliului de experţi  se convoacă după necesitate, la propunerea Președintelui Consiliului Concurenței, 

Preşedintelui Consiliului de experți sau ½ din numărul total al membrilor Consiliului de experți. Data, ora şi ordinea de zi 
a şedinţei se stabilesc de către Preşedinte. 

25.  Şedinţele Consiliului de experţi se desfăşoară cu prezenţă, prin corespondenţă, internet sau în formă mixtă. 
26.  Şedinţele Consiliului de experţi se desfăşoară în incinta Consiliului Concurenței, precum după necesitate și în alte locații. 
27.  Avizul membrului Consiliului de experţi care nu participă nemijlocit la şedinţă se prezintă preşedintelui sau secretarului 

Consiliului de experţi. 
28.  Şedinţele Consiliului de experţi se consideră deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă din numărul membrilor 

Consiliului de experţi. 
29.  Nu se admite delegarea votului, iar membrii Consiliului de experţi nu pot numi alte persoane pentru a fi înlocuiţi în cadrul 

şedinţelor. 
30.  Deciziile ce ţin de problemele examinate se adoptă cu o majoritate simplă prin  vot deschis a membrilor, care participă la 

şedinţa Consiliului de experţi şi a voturilor prezentate prin corespondenţă de către membrii, care nu sunt prezenţi în 
şedinţă. 

31.  La şedinţele Consiliului de experţi pot participa reprezentanţii Consiliului Concurenței, persoane invitate, inclusiv 
reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituțiilor internaţionale care activează pe teritoriul Republicii Moldova. 



32.  Ordinea de zi şi materialele şedinţei curente se prezintă membrilor Consiliului de experţi cu cel puţin 5 zile până la 
convocarea şedinţei. 

33.  Responsabil pentru conţinutul materialelor transmise spre examinare membrilor Consiliului de experţi este executorul 
acestora. 

34.  În baza materialelor acumulate, secretarul pregăteşte setul de documente cu ordinea de zi şi lista persoanelor invitate la 
şedinţa Consiliului de experţi pentru a fi transmise membrilor Consiliului de experţi. 

35.  În cadrul şedinţei Consiliului de experţi, persoana responsabilă pentru elaborarea proiectului îl prezintă succint, 
specificând scopul elaborării, principalele prevederi, gradul compatibilităţii proiectului cu legislaţia Uniunii Europene. 

36.  La încheierea dezbaterilor asupra fiecărei probleme, preşedintele şedinţei face o scurtă analiză a celor expuse, prezintă 
rezumatul şi concluziile privind deciziile ce urmează a fi adoptate şi le pune la vot. 

37.  Secretarul, în termen de 7 zile lucrătoare din data când a avut loc şedinţa, întocmeşte un proces-verbal al şedinţei 
Consiliului de experţi, indicând deciziile membrilor privind chestiunile examinate. Procesul-verbal se semnează de către 
Preşedintele şi secretarul Consiliului de experţi. 

38.  Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de experţi va include: 
a) data, ora şi locul desfăşurării şedinţei; 
b) date despre persoanele care participă la şedinţă; 
c) date despre persoanele care nu participă la şedinţă şi care au prezentat avizul în scris; 
d) ordinea de zi a şedinţei; 
e) propunerile prezentate de membri și persoanele invitate; 
f) deciziile adoptate; 
g) altă informaţie aferentă deciziei membrilor Consiliului de experţi. 

39.  Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de experţi se înregistrează în ordine cronologică pentru un an calendaristic. 
40.  Procesele-verbale pe suport de hârtie se păstrează la secretar în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip şi al 

termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile 
Republicii Moldova, aprobat prin ordinul directorului Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova nr.3 din 3 
decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

41.  Secretarul este responsabil pentru plenitudinea şi corectitudinea informaţiei indicate în procesul-verbal. 
42.  Deciziile adoptate de membrii Consiliului de experţi se transmit subdiviziunilor Consiliului Concurenței. 



43.  Anual, pentru totalizarea activităţii Consiliului de experţi, secretarul întocmeşte un raport despre lucrul executat, care se 
aprobă de către Preşedintele Consiliului de experţi şi se plasează pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TABEL DE DIVERGENȚE 
la avizarea autorităților  

a Regulamentului cu privire la Consiliul de experți pe lângă Consiliul Concurenței  
Nr. Autoritatea Observațiile la Regulament Poziția executorului 

(argumentare) 
Propuneri 

1. Ministerul 
Afacerilor 
Interne al RM 

 1.1. Cu referire la pct. 13 – de completat cu o 
nouă literă, în care să fie prevăzute cazurile de 
abținere și recuzare a membrilor Consiliului de 
experți, în caz de conflict de interese dintre 
exercitarea atribuțiilor funcției deținute și interesele 
personale ale acestora. 
 

Pct. 13 lit. c) prevede: „să nu ia atitudini şi să 
nu voteze la şedinţe din considerente ce reies 
din interese personale” 

Menținerea 
poziției 
executorului 

1.2. Cu referire la pct. 13 lit. b) – de revăzut 
termenul de avizare a proiectelor de acte normative 
în concordanță cu prevederile art. 39 alin. (1) ale 
Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele 
normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 
administrației publice centrale și locale. 

Nu este necesară concordanța termenilor cu 
prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003, 
deoarece avizarea actelor normative nu ține de 
competența Consiliului de experți, poziția 
acestuia va avea doar un  caracter consultativ. 

Menținerea 
poziției 
executorului 

1.3. Cu referire la pct. 32 – de indicat expres zilele 
(lucrătoare sau calendaristice). 

Conform regulii generale – dacă nu se 
indică expres, se va considera zile 
calendaristice. 

Menținerea 
poziției 
executorului 

1.4. Pe motiv că Regulamentul conține o singură 
anexă, se propune de a exclude numerotarea 
acesteia. 

Accept Susținerea 
poziției MAI 

2. Ministerul 
Afacerilor 
Externe al RM 

2.1. Cu referire la pct. 4, pct. 18, pct. 40 și pct. 43  
- contravin caracterului temporar a Consiliului de 
experți prevăzut la art. 48 al Legii concurenței nr. 

    Noțiunea de „temporar” nu prevede o 
perioadă expres determinată (5,7,15…ani), 
prin urmare, în caz de depășire a termenului de 

Menținerea 
poziției 
executorului 



183 din 11.07.2012.  5 ani de activitate a Consiliului de experți, se 
va solicita de la membri confirmarea intenției 
de prelungire a activității. 
Se referă la toate punctele nominalizate. 

3. Ministerul 
Mediului  
al RM 

3.1. Cu referire la pct. 4 – excluderea cuvintelor 
„(Anexa nr.1)”, deoarece anterior se menționează 
că „Modelul-tip al cererii personale se anexează la 
prezentul Regulament”. 

Accept   Susținerea 
poziției MM 

3.2. Cu referire la Anexă – substituirea cuvintelor 
„CERERE al membrului Consiliului de experți pe 
lângă Consiliul Concurenței” cu cuvintele 
„CERERE privind desemnarea ca membru al 
Consiliului de experți…” 

Accept Susținerea 
poziției MM 

4. 
 
 

Ministerul 
Transporturilor 
și 
Infrastructurii 
Drumurilor  
al RM 

4.1. Cu referire la pct. 2 – înlocuirea sintagmei 
„constituie” cu sintagma „este”, iar sintagma 
„propunerilor” cu sintagma 
„recomandărilor/avizelor”. 

Sintagma „constituie” se va înlocui cu 
sintagma „este” Parțial se 

susține poziția 
MTID 

4.2. Cu referire la pct. 3 – de expus în următoarea 
redacție: „Membrii Consiliului de experți sunt 
desemnați de către Plenul Consiliului Concurenței, 
din rândul persoanelor notorii din domeniul 
concurenței, ce nu activează în cadrul Consiliului 
Concurenței, în baza cererii acestora.” 

Obiecția nu este relevantă. Menținerea 
poziției 
executorului 

4.3. Cu referire la pct. 4 – Prima propoziție de 
exclus, deoarece se regăsește la pct. 3. 
Sintagma „Modelul-tip al cererii personale se 
anexează la prezentul Regulament (Anexa nr. 1).” 
de expus în următoarea redacție: „Modelul-tip al 
cererii personale este prezentat în Anexa 1 la 
Prezentul Regulament”. 
Sintagma „La fiecare” de înlocuit cu sintagma „O 
dată la”.   

Consider că variantele prezentate pentru 
înlocuire sunt sinonime și nu vor ridica 
calitatea actului.  

Menținerea 
poziției 
executorului 

4.4. Cu referire la pct. 5 – de expus în următoarea Deținerea titlului științific nu Menținerea 



redacție: „Membru al Consiliului de experți pot fi 
persoane notorii din domeniul concurenței.” sau de 
exclus, deoarece redacția dată se regăsește la pct.3. 

presupune/asigură  notorietate în domeniu. poziției 
executorului 

4.5. Cu referire la pct. 8 – sintagma „Numele și 
prenumele” de înlocuit cu sintagma „Lista”.  

Sintagma „lista” nu prevede informația, care 
urmează să fie plasată. Menținerea 

poziției 
executorului 

4.6. Cu referire la pct. 9 – de expus în următoarea 
redacție: „Pe parcursul activității, membrii 
Consiliului de experți, se conduc de legislația 
Republicii Moldova, tratatele internaționale la 
care Republica Moldova este parte și de bunele 
practici în domeniul concurenței.” 
 

Consider că variantele prezentate pentru 
înlocuire nu vor ridica calitatea actului. Menținerea 

poziției 
executorului 

4.7. Cu referire la pct. 11 – de expus în următoarea 
redacție: „Atribuțiile Consiliului de experți constau 
în:” 
lit. a) sintagma „contribuie la” – de exclus; 
lit. b) sintagma „evaluează legislația în vigoare și 
proiectele” de substituit cu sintagma „evaluarea 
legislației în vigoare și proiectelor”, iar sintagma 
„sectoarele aparte ale economiei” de înlocuit cu 
sintagma „unor sectoare ale economiei, în 
particular.”; 
lit. c) sintagma „documentele de politici, precum 
și” – de exclus. Sintagma „ajutorului de stat”  - de 
exclus; 
lit. d) – sintagma „efectuează expertiza și 
aprecierea” de înlocuit cu sintagma „efectuarea 
expertizei și aprecierii”; 
lit. e) -  sintagma „efectuează expertiza” de înlocuit 
cu sintagma „efectuarea expertizei”; 
lit. g) - sintagma „efectuează analiza” de înlocuit 
cu sintagma „efectuarea analizei”; 

Lit. h) – sintagma „politicii” se va înlocui cu 
sintagma „legislației”. 
Restul - nu este relevant. 

 

Menținerea 
poziției 
executorului 



lit. h) – de exclus, deoarece repetă prev. lit. d); 
lit. i) – de expus în următoarea redacție: „analiza 
practicii internaționale din domeniul concurenței”; 
lit. j) – de expus în următoarea redacție: 
„efectuarea investigațiilor privind cercetarea 
pieței, inclusiv acordarea suportului metodologic și 
analitic”. 
 
4.8. Cu referire la pct. 12 – lit. a) și lit. b) de 
exclus, deoarece se regăsesc în pct. 11 lit. b) și lit. 
d). 

Pct. 11 ține de atribuții, iar pct. 12 ține de 
drepturi. Menținerea 

poziției 
executorului 

4.9. Cu referire la pct. 16 și pct. 18 – de comasat și 
expus în următoarea redacție: „Consiliul de experți 
este condus de un președinte și un vicepreședinte, 
ce sunt aleși de către membrii Consiliului de 
experți din rândul membrilor săi cu votul 
majorității, pentru o perioadă de 5 ani.” 
 

Nu s-a ținut cont de organizarea tehnică a 
actului. Menținerea 

poziției 
executorului 

4.10. Cu referire la pct. 23 – de expus în 
următoarea redacție: „Deciziile Consiliului de 
experți reprezintă poziția oficială pe problemele 
examinate având caracter recomandabil pentru 
Consiliul Concurenței.” 

Nu se accepta, deoarece Deciziile Consiliului 
de experți au caracter de recomandare nu doar 
pentru Consiliul Concurenței. 

Menținerea 
poziției 
executorului 

4.11. Cu referire la pct. 26 – de exclus sintagma 
„precum după necesitate și în alte locații”.   

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

4.12. Cu referire la pct. 28 – de exclus sintagma 
„la ele”. 

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

4.13. Cu referire la pct. 31 – de expus în următoare 
redacție: „Ședințele Consiliului de experți sunt 
publice”. 

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 



executorului 
4.14. Cu referire la pct. 33 – sintagma „pentru” de 
înlocuit cu sintagma „de calitatea și”. 

Sintagma „conținutul” reflectă și calitatea 
materialelor.   Menținerea 

poziției 
executorului 

4.15. Cu referire la pct. 35 - sintagma „îl prezintă 
succint” de înlocuit cu sintagma „prezintă un 
rezumat”. 

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

4.16. Cu referire la pct. 36 – de exclus sintagma 
„face o scurtă analiză a celor expuse”.  

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

4.17. Cu referire la pct. 37 – de expus în 
următoarea redacție: „Secretarul, în termen de 7 
zile lucrătoare, din data când a avut loc ședința, 
întocmește procesul-verbal. Procesele-verbale sunt 
semnate de către Președintele și secretarul 
ședinței.”  

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

4.18. Cu referire la pct. 42 – de expus în 
următoarea redacție: „Secretarul asigură 
transmiterea Deciziilor Consiliului de experți către 
subdiviziunile Consiliului Concurenței.” 
 

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

4.19. Cu referire la pct. 43 - sintagma „Anual, 
pentru totalizarea activității Consiliului de experți, 
secretarul întocmește un raport despre lucru 
executat,” de expus în următoarea redacție: 
”Secretarul întocmește un raport anual despre 
activitatea Consiliului de experți”. 
 

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

5. 
 

Ministerul 
Economiei  
al RM 

5.1. Cu referire la proiectul hotărârii –expus în 
următoarea redacție: „În temeiul prevederilor art. 
41 alin. (1) lit. c), art. 46 alin. (6) lit. b), art. 48 din 

Se acceptă parțial  - excluderea pct. 2 din 
Hotărâre. Susținerea 

parțială a 
poziției ME 



Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 
(publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 667) cu 
modificările ulterioare, Plenul Consiliului 
Concurenței HOTĂRĂȘTE:” 
În baza prev. alin. (5) din art. 1 al Legii nr. 173-
XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și 
intrare în vigoare a actelor oficiale  -  de  exclus 
pct. 2.    
5.2. A reglementa în proiectul Regulamentului 
caracterul temporar al Consiliului de experți, ce 
este prevăzut în art. 48 al Legii concurenței.   
 

Prezentul Regulament reglementează 
modalitatea de funcționare și organizare a 
Consiliului de experți și nu durata de 
activitate, or aceasta ține de competența 
Plenului Consiliului Concurenței.  

Menținerea 
poziției 
executorului 

5.3. Cu referire la pct. 7  
lit. a) – de a expune în următoarea redacție: 
„neparticiparea nemotivată sau din motive 
neîntemeiate la trei ședințe consecutive”; 
lit. c) – de exclus sau de concretizat sintagma 
„exercitării neadecvate”. 
 

Se acceptă – modificări la lit. a) Susținerea 
parțială a 
poziției ME 

5.4. Cu referire la pct. 8 - sintagma „numele și 
prenumele membrilor” de înlocuit cu sintagma 
„componența nominală a”. 

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

5.5. Cu referire la pct. 10, lit. b) – de a exclude, pe 
motiv că nu constituie competența Consiliului, ci o 
atribuție, stipulată la pct. 11, lit. a). 

Sintagma „competența” ține de drepturile 
membrilor, iar „atribuțiile”   

5.6. Cu referire la pct. 40 – de exclus sintagma „cu 
modificările și completările ulterioare”, deoarece 
conform art. 63, alin. (1) din Legea nr. 317-XV din 
18 iulie 2003 privind actele normative ale 

Art. 63, alin. (1) din Legea nr. 317-XV din 18 
iulie 2003 privind actele normative ale 
Guvernului și ale altor autorități ale 
administrației publice centrale și locale, 

Menținerea 
poziției 
executorului 



Guvernului și ale altor autorități ale administrației 
publice centrale și locale, dispozițiile de modificare 
și de completare se încorporează de la data intrării 
lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu 
acesta. 

prevede că „dispozițiile de modificare și de 
completare se încorporează de la data intrării 
lor în vigoare, în actul de bază, identificându-
se cu acesta”, dar nici nu interzice să fie 
utilizată mențiunea: „cu modificările și 
completările ulterioare”.   

6. 
 

Ministerul 
Agriculturii și 
Industriei 
Alimentare  
al RM 

6.1. În baza prev. alin. (5) din art. 1 al Legii nr. 
173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de 
publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale  -  
de  exclus pct. 2.  
  

Se acceptă Susținerea 
poziției MAIA 

6.2. La Regulament înainte de titlu, cu aliniere spre 
dreapta, se completeze cu sintagma „Aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.__ 
din _______”. 
 

Se acceptă Susținerea 
poziției MAIA 

6.3. Literele latine cu paranteze folosite la 
numerotarea subpunctelor, se vor substitui cu cifre 
arabe și o paranteze (art.56, alin. (6) din Legea nr. 
317-XV din 18.07.2003 privind actele normative 
ale Guvernului și ale altor autorități ale 
administrației publice centrale și locale). 

Cifrele arabe reflectă subpunctele, însă în 
cazul dat se numerotează alineatele, care se 
indică cu litere latine și o paranteză.  

Menținerea 
poziției 
executorului 

6.4. Cu referire la pct. 4 - pe motiv că 
Regulamentul conține o singură anexă, se propune 
de a exclude numerotarea acesteia. 

Se acceptă Susținerea 
poziției MAIA 

6.5. Cu referire la pct. 37 – de a exclude sintagma 
„ședinței”, deoarece, în sensul Regulamentului, se 
are în vedere Președintele Consiliului de experți și 
nu Președintele ședinței. 
 

Se acceptă Susținerea 
poziției MAIA 

7. 
 

Ministerul 
Tehnologiei 

7.1. În baza prev. art. 45, alin. (6) al Legii 
concurenței  -  de  exclus pct. 2 al proiectului 
hotărârii.   

Se acceptă Susținerea 
poziției MTIC 



Informației și 
Comunicațiilor  
al RM 

 
7.2. Cu referire la pct. 10 lit. f) – de substituit 
sintagma „la implementarea acquis EU” cu 
cuvintele „la armonizarea legislației RM cu 
legislația comunitară”. 

Nu se acceptă, deoarece directivele europene 
se implementează fără modificarea 
standardelor. 

Menținerea 
poziției 
executorului 

7.3. Cu referire la pct. 13 
lit. e) – de substituit sintagma „cu caracter 
confidențial” cu sintagma „informația ce conține 
date cu caracter personal”; 
lit. f) – nu este justificat faptul prezentării copiei 
buletinului de identitate.  

Nu se acceptă: 
- Nu poate fi substituit, deoarece sunt 

două noțiuni diferite; 
- Este o necesitate pentru a identifica 

persoana.  

Menținerea 
poziției 
executorului 

7.4. Cu referire la pct. 25 – de substituit sintagma 
„internet” cu sintagma „poșta electronică”. 

Nu se acceptă, deoarece pot fi și alte surse 
(Viber, Skype, etc.) Menținerea 

poziției 
executorului 

7.5. Cu referire la pct. 30 – de completat că votul 
membrului Consiliului de experți poate fi luat în 
considerație și prin intermediul poștei electronice, 
luând în considerație pct. 25 din Regulament. 
  

Este subînțeles că și votul prin poșta 
electronică. Menținerea 

poziției 
executorului 

7.6. Cu referire la pct. 32 – de specificat „zile 
lucrătoare” pentru a concretiza termenul. 
 

Conform regulii generale – dacă nu se indică 
expres, se va considera zile calendaristice. Menținerea 

poziției 
executorului 

7.7. Cu referire la pct. 43 - de substituit sintagma 
„pagina oficială” cu sintagma „pagina web 
oficială”. 

Se acceptă. Susținerea 
poziției MTIC 

8. Ministerul 
Culturii  
al RM 

8.1. Cu referire la pct. 2 - de substituit sintagma 
„concurență” cu sintagma „domeniul 
concurențial”. 

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

8.2. Cu referire la pct. 3 – de indicat componența 
numerică. 

Aici se referă nu doar la componența 
numerică, din acest considerent nu s-a 
identificat.  

Menținerea 
poziției 
executorului 



8.3. Cu referire la pct. 4 – se contrazice cu pct. 7, 
de revăzut. 
 

Se acceptă. Susținerea 
poziției MC 

8.4. Cu referire la pct. 7 lit. c) – expresia 
„exercitării inadecvate” este echivocă și necesită 
concretizare. 

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

8.5. Cu referire la pct. 10 și pct. 11 – se repetă 
unele prevederi (pct. 10 lit. b) cu pct. 11 lit. a)). 
 

Pct. 10 ține de competența membrilor, ca 
persoane aparte, iar pct. 11 ține de atribuțiile 
Consiliului de experți, ca organ.  

Menținerea 
poziției 
executorului 

8.6. Cu referire la pct. 13 lit. b) - de substituit 
sintagma „în scris sau în formă electronică” cu 
sintagma „în formă tipărită sau electronică”. 

În limbajul juridic se utilizează sintagma 
„forma scrisă” sau „în scris”. Menținerea 

poziției 
executorului 

8.7. Cu referire la pct. 16 – de exclus sintagma „și 
un vicepreședinte”, întrucât la pct. 19 este stipulat 
că vicepreședintele exercită funcțiile Președintelui 
în absența acestuia. 

Pct. 16 se referă la componența conducerii 
Consiliului de experți, iar pct. 19 ține 
organizarea (funcționarea) lui.  

Menținerea 
poziției 
executorului 

8.8. Cu referire la pct. 20 – de concretizat, cine 
desemnează angajatul Consiliului Concurenței 
pentru funcția de Secretar al Consiliului de experți. 

Desemnările angajaților Consiliului 
Concurenței țin de competența Președintelui 
Consiliului Concurenței. 

Menținerea 
poziției 
executorului 

8.9. Cu referire la pct. 43 – de exclus sintagma 
„raport despre lucrul executat”, deoarece prin 
expresia „pentru totalizarea activității Consiliului 
de experți” se subînțelege conținutul raportului dat. 

Totalizarea activității poate fi efectuată și în 
altă formă, decât raport. Din acest considerent 
s-a specificat clar forma efectuării totalizării. 

Menținerea 
poziției 
executorului 

9. Agenția de Stat 
pentru 
Proprietate 
Intelectuală  
a RM 

9.1. La proiectul Hotărârii – a se revedea 
corectitudinea indicării literei f) în referință la art. 
46 alin. (6). 

Se acceptă. Susținerea 
poziției AGEPI 

9.2. Cu referire la pct. 4 - a se revedea 
corectitudinea indicării pct. 7. 

Se acceptă. Susținerea 
poziției AGEPI 

9.3. Cu referire la pct. 13 lit. b) – de analizat 
corelarea termenului de 30 de zile cu termenul 10 
zile pe care îl are la dispoziție Consiliul 

Nu este necesară concordanța termenilor cu 
prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003, 
deoarece avizarea actelor normative nu ține de 

Menținerea 
poziției 



Concurenței pentru a prezenta avizul pe marginea 
unui proiect de act normativ. 

competența Consiliului de experți, poziția 
acestuia va avea doar un  caracter consultativ. executorului 

9.4. Cu referire la pct. 21 – de completat atribuțiile 
secretarului Consiliului de experți, ținându-se cont 
de responsabilitățile acestuia, menționate la pct. 37 
și 43 ale Regulamentului. 

Se acceptă parțial – pct. 37 se regăsește  la  
pct. 21; se va completa cu responsabilitățile 
prevăzute la pct. 43. 

Susținerea 
parțială a 
poziției AGEPI 

9.5. De completat Regulamentul cu norme care vor 
reglementa următoarele proceduri: desfășurarea 
ședințelor Consiliului de experți prin 
corespondență, internet, votarea prin 
corespondență, etc.  

La necesitate se vor elabora instrucțiuni 
interne. Menținerea 

poziției 
executorului 

9.6. De precizat numărul limită/total de membri ai 
Consiliului de experți, deoarece în Regulament 
sunt prevederi privind cvorumul necesar (pct. 24 și 
pct. 30). 

Nu este posibil a determina preventiv numărul 
membrilor, iar cvorumul se va calcula din 
numărul de membri desemnați.  

Menținerea 
poziției 
executorului 

10. 
 

Comisia 
Națională a 
Pieței 
Financiare 

10.1. Cu referire la pct. 5 – după cuvintele 
„națională/internațională” de completat cu 
sintagma „sau cel puțin 5 ani de activitate în 
domeniul ce ține de aplicarea politicii 
concurențiale”, deoarece activitatea entității de 
supraveghere concurențială este de 8 ani și se poate 
întâmpla situația de insuficiență a specialiștilor. 

Nu doar activitatea în cadrul Consiliului 
Concurenței poate fi temei pentru a fi 
desemnat ca membru în Consiliul de experți, 
se va accepta ca membru persoana, care și a 
contribuit esențial (a cercetat, a promovat, etc.) 
în domeniul vizat.  

Menținerea 
poziției 
executorului 

11. Biroul Național 
de Statistică  
al RM 

11.1. La proiectul Hotărârii – clauza de emitere să 
fie în următoarea redacție: „În temeiul art. 46 
alin.(6) lit. b) și art. 48 din legea concurenței nr. 
183 din 11 iulie 2012, nr. 193-197, art. 667)”. 

Se acceptă. Susținerea 
poziției BNS 

11.2. Cu referire la pct. 4 – de revizuit textul 
„cerințele prevăzute în p. 7”, deoarece pct. 7 
prevede altceva. 

Se acceptă. Susținerea 
poziției BNS 

11.3. La pct. 3 sau 4 se propune de stabilit 
componența numerică a Consiliului și durata 
mandatului de membru. 

Nu este posibil de determinat componența 
numerică. Menținerea 

poziției 
executorului 



11.4. Cu referire la pct. 7 lit. a) - de substituit 
sintagma „la solicitare” cu sintagma „la cererea”. 

Nu se acceptă. Menținerea 
poziției 
executorului 

11.5. Cu referire la pct. 10 lit. c) – de completat în 
final cu următoarea sintagmă „în condițiile 
prevăzute de lege” 

Se subînțelege că va participa în condițiile 
prevăzute de lege. Menținerea 

poziției 
executorului 

11.6. Cu referire la pct. 18 – se propune de revizuit 
durata mandatului președintelui și 
vicepreședintelui, deoarece Consiliul de experți 
poate fi constituit temporar. 

Noțiunea de „temporar” nu prevede o perioadă 
expres determinată, prin urmare, în caz de 
depășire a termenului de 5 ani de activitate a 
Consiliului de experți, Președintele va fi ales 
din nou. 

Menținerea 
poziției 
executorului 

 
Ex: Cornelia Gorincioi 

 


