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Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Copie: Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru
reglementarea activității de întreprinzător
Copie: Consiliul Economic pe lângă Prim Ministrul RM
Stimate Domn/ Doamnă,
Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova) Vă salută cordial și își exprimă înalta sa
considerațiune.
Urmare a examinării proiectului Hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, companiile membre FIA
vin în atenția dumneavoastră cu unele aspecte care nu au fost luate în considerare și nu au fost reflectate,
după cum urmează:
1. Legea concurenței
În conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, art. 3) “Principiile de bază ale
concurenței” stabilește:
(3) Preţurile la produse se determină în procesul liberei concurenţe, pe baza cererii şi ofertei, dacă legea
specială nu prevede altfel.
(4) Pentru sectoarele economice în care concurenţa este restrînsă sau nu există, precum şi în împrejurări
excepţionale (cum ar fi: situaţiile de criză, dezechilibrul major dintre cerere şi ofertă), 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. Aceste măsuri sînt adoptate prin hotărîre de Guvern pe o perioadă de 6
luni, care poate fi prelungită succesiv pentru perioade de cel mult 3 luni, atîta timp cît persistă împrejurările
care au justificat hotărîrea Guvernului.
(5) În situaţiile prevăzute la alin.(4), intervenţia Guvernului se face cu notificarea Consiliului Concurenţei,
în scopul analizei efectelor măsurii adoptate asupra concurenţei.
Prin urmare, în vederea respectării prevederilor legale, Ministerul Economiei urmează să notifice
Consiliului Concurenței despre inițiativa de modificare a Listei PSI, cu prezentarea argumentelor clare
și analizei economice care au stat la baza acestei modificări.
2. Legea cu privire la comerțul interior
În conformitate cu prevederile Legii cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010, art. 20)
“Cantitatea și prețul” prevede:
(6) Produsele şi serviciile se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţuri libere de vînzare, cu
excepţia preţurilor/tarifelor reglementate de către stat. Preţul la comercializarea produselor/serviciilor
social importante de primă necesitate, a căror listă reflectă coşul alimentar al minimului de existenţă, se
aprobă de către Guvern şi se reglementează prin limitarea rentabilităţii la producere şi/sau a adaosului
comercial la vânzarea acestora.

Considerăm că orice produs inclus în această listă va trebui să conțină o motivare din partea
statului, incluzându-se cauza și baza pentru care este considerat social-important, adică reflectă coșul
alimentar minim de existență.
Așadar, analiza impactului de reglementare la prezentul proiect al Hotărârii de Guvern nu face
nicio referință la argumentarea economică privind necesitatea intervenției pe piață (în mod particular
pentru lărgirea listei de mărfuri supuse limitării adaosului comercial, etc.). Mai mult, începând cu
01.03.2022, pe perioada situației de urgență, lista produselor social-importante a fost suplinită cu 10 noi
produse prin Dispoziția CSE nr. 02/2022.
Prin urmare, în AIR, la descrierea situației, ar putea fi aduse argumente clare economice, din
experiența existentă în această perioadă. Creșterea prețurilor a avut loc la toate produsele, prin urmare
doar acest factor nu poate servi drept bază pentru extinderea listei PSI, fără a fi argumentată reflectarea
fiecărui produs la coșul alimentar minim de existență. Considerăm o abordare excesivă, prin includerea în
PSI a întregii game de pește congelat (nu considerăm peștele roșu un produs care s-ar include în coșul
minim de existență), la fel pastele premium sau zahărul pudră.
Mai jos enumerăm comentariile noastre cu referire la propunerea de modificare a listei PSI:
1. Carne de pasăre (0207) – de exclus carnea de prepeliță, rață, gâscă, curcan;
2. Pești congelați (0303) - considerăm că această categorie ar trebui să se limiteze doar la 2-3 poziții de
bază. În orice caz, peștele roșu congelat nu poate fi atribuit la PSI (nu reflectă coșul alimentar minim);
3. Paste (nefierte, neumplute și nici altfel preparate) (1902) de exclus următoarele subcategorii:
- Paste cu ou;
- Paste din grâu dur;
- Paste Bio/organic;
- Paste integrale;
- Paste fără Gluten;
- Paste High Protein;
- Paste colorate (cu adaos spanac, dovlecei, altele)
4. Zahăr din sfeclă ( 1701) – de exclus următoarele subcategorii:
- Zahăr pudră;
- Zahăr brun, zahăr premium tip bio, organic;
- Zahăr ambalaje premium de 0,25-0,5-0,75 kg din carton, ori tetrapak;
- Zahăr baghete/cuburi/ acadea.
Toate subcategoriile enumerate sunt premium și se adresează către un segment de consumatori
cu nivel de venit peste mediu.
În speranța că veți lua în considerare propunerile de mai sus, Vă mulțumim anticipat și suntem la
dispoziția DVS pentru a argumenta poziția expusă mai sus.

Cu profund respect,
Director executiv
Ana Groza

