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În atenția Comisiei Economie, Buget și Finanțe 

 

Stimați Domni / Doamne, 

 

Membrii Asociației Investitorilor Străini Vă salută și Vă reiterează înaltele sale 

considerațiuni.  

Prin prezenta, dorim să atragem atenția DVS asupra unor momente sensibile abordate de 

experții companiilor – membre, urmare a analizei minuțioase a prevederilor Legii privind 

mecanismul de examinare a investițiilor de importantă pentru securitatea statului nr. 174 din 

11.11.2021 (în continuare Legea nr. 174/2021), după cum urmează: 

I. Conform art. 3, alin. 1 din Legea nr. 174/2021: ”Prezenta lege se aplică raporturilor 

juridice aferente efectuării activităților investiționale de către persoanele fizice şi juridice care, 

prin orice modalitate, direct sau indirect, individual sau împreună cu persoanele care acționează 

în mod concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, intenționează să realizeze sau 

realizează următoarele tipuri de activitate investițională şi/sau tranzacție în domeniile de 

importanță pentru securitatea statului (în continuare – investiții/activități investiționale):e) 

încheierea unei tranzacții de vânzare-cumpărare a unor active care fac parte din sau aparțin 

persoanelor juridice care realizează deja investiții în domeniile de importantă pentru securitatea 

statului, a căror valoare reprezintă cel puțin 25% din valoarea activelor acestor persoane 

juridice, conform ultimei situații financiare;” 

Conform art. 4 din Legea nr. 174/2021: ”Domeniile de importanță pentru securitatea 

statului sunt următoarele: c) exploatarea infrastructurii din domeniile energiei...;” 

Percepția și înțelegerea unor experți ai companiilor – membre FIA este că la vînzarea-

cumpărarea unei stații de alimentare cu combustibil sau a bazei petroliere a căror valoare 

reprezintă cel puţin 25% din valoarea activelor vânzătorului, este necesară solicitarea aprobării 

prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului de la Consiliul pentru 

promovarea proiectelor investiționale de importanță națională. Concluzia enunțată rezultă și din 

noțiunea de energie (orice tip de produs energetic, combustibilii, art. 3 din Legea cu privire la 

energetică nr. 174 din 21.09.2017) și din noțiunea de obiecte energetice– instalații de producere, 

centrale electrice, centrale termice, rețele, instalații, utilaje, mecanisme, echipamente şi aparate, 

care, împreună cu clădirile şi spațiile în care sînt instalate, se utilizează pentru explorarea, 

extragerea, rafinarea, producerea, transportul, distribuția, stocarea şi/sau comercializarea 

energiei;” 

 Eventual, în situația în care vânzătorul stației sau a bazei petroliere deține doar activul 

respectiv sau acesta constituie peste 25% din valoarea activelor sale, ceia ce are o incidență 

semnificativă pe piața produselor petroliere, presupunem că părțile vor fi obligate, practic, la 

fiecare achiziție a benzinăriei sau bazei petroliere, să obțină aprobarea prealabilă menționată. 

 Pe de altă parte, conform art. 22, alin. 1 din Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012: 

”Operațiunile de concentrare economică sînt supuse evaluării şi urmează a fi notificate 



 

Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci cînd cifra totală de afaceri realizată 

cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 

25000000 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 10000000 lei 

în anul anterior operaţiunii.” 

 Astfel, societățile petroliere-membrii Asociației, sunt obligați să notifice concentrările 

economice la Consiliul Concurenței și să obțină declararea concentrării economice ca fiind 

compatibilă cu mediul concurenţial, în temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului 

Concurenţei, la achiziționarea oricărui activ sau cotă-parte (acțiuni), avînd în vedere depășirea 

cifrelor de afaceri indicate supra de oricare din aceștia. 

 În rezultat, la cumpărarea unei benzinării sau baze petroliere, societățile petroliere vor fi 

obligate atît să notifice Consiliul Concurenței, cît și, eventual, să solicite aprobarea prealabilă a 

investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului de la Consiliul pentru promovarea 

proiectelor investiţionale de importanță naţională. 

 În contextul celor expuse mai sus, solicităm respectuos să Vă pronunțați dacă încheierea 

tranzacțiilor de vînzare-cumpărare a stațiilor de alimentare cu combustibil și bazele petroliere 

vor cădea sub incidența Legii nr. 174/2021, având în vedere intenția și declarațiile autorităților 

de a facilita comercializarea cu amănuntul și ridicata a produselor petroliere și a eficientiza 

activitatea operatorilor pe piața relevantă, cu transpunerea prevederilor Hotărârii Consiliului de 

Administrație al ANRE nr. 254  din 14.06.2021. 

 
II. Conform p.2 din art. 3 din Legea 174/2021: 
 «(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică activităților investiționale și tranzacțiilor 
prevăzute la alin. (1): 

a) efectuate de către entitățile din sectorul financiar și nici celor efectuate cu participarea 
instituțiilor financiare internaționale; 
b) referitoare la ... .» 

Termenul «participare» are un caracter general. Din acest motiv, este oportun să fie descris ce 

anume presupune acesta, în cazul dat, în raport cu acțiunile instituțiilor financiare internaționale. 

Solicităm respectuos să Vă pronunțați, care acțiuni cad sub incidența «participării» în sensul 

acestui Articol - deținerea controlului, procurarea/dobândirea unei participațiuni mai mult de 

25% sau oricare participare sub forma de împrumut, consultanță, împărțirea profitului. 

 

Vă mulțumim anticipat și suntem la dispoziția DVS pentru orice alte detalii și clarificări. 

 

 
Cu profund respect, 

Ana Groza 

Director executiv  


