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Nr. DJ-06/28-117 din 04 februarie 2021 
la nr. 03-126 din 19.01.2021 
 

 
Domnului Valeriu CHIȚAN, 

Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare 
 
 
Stimate Domnule Președinte, 

 
Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 04 februarie 2021, a 

examinat, în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) din Legea 
concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (în continuare Legea concurenței), proiectul 
Regulamentului privind reorganizarea societății pe acțiuni ce urmează a fi aprobat 
prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și, în limitele competenței 
sale, comunică următoarele. 

1.  Operațiunile de modificare de durată a controlului întreprinderii pot fi 
calificate ca concentrări economice supuse controlului Consiliului Concurenței, 
înainte de punere în aplicare, conform prevederilor art. 20 din Legea concurenței, 
dacă rezultă în urma reorganizării prin fuziune a două sau mai multe întreprinderi 
independente anterior ori mai multor părți ale unor întreprinderi independente 
anterior sau preluării a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor 
întreprinderi sau părți ale acestora și întrunesc condițiile de prag prevăzute la art. 
22 alin. (1) din Legea concurenței. 

Astfel, ținând cont de competența Consiliului Concurenței în materia 
concentrărilor economice prevăzute de art. 25 din Legea concurenței, conform 
cărora Consiliul Concurenței adoptă decizii prevăzute de lege pentru cazurile de 
concentrări economice, considerăm oportun substituirea textului „a 
deciziei/notificării Consiliului Concurenței” de la pct 12, subpct. 6 din proiectul 
Regulamentului cu textul „a deciziei de autorizare a Consiliului Concurenței”. 

2. Referitor la pct. 31 din proiect menționăm că, Consiliul Concurenței nu 
stabilește modul de notificare a operațiunilor de concentrare economică ci Legea 
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concurenței, în acest context urmează a fi reformulat conținutul pct. 31 din 
proiectul Regulamentului, astfel încât la reorganizarea prin fuziune, în cazurile 
prevăzute de legislația din domeniul concurenței, societățile notifică Consiliului 
Concurenței operațiunea privind concentrarea economică în modul prevăzut de 
legislația din domeniul concurenței. 

3. Totodată, în vederea asigurării aplicării eficiente a prevederilor proiectului 
Regulamentului, considerăm necesar completarea proiectului cu o nouă anexă care 
va stabili modelul și conținutul Declarației pe proprie răspundere precum că 
operațiunea nu constituie concentrare economică în sensul legislației din domeniul 
concurenței, anexat la prezentul aviz, iar în acest sens, la finalul prevederilor pct. 
56, subpct. 1) lit. i) din proiect, urmează de indicat trimiterea la anexa propusă. 

 

Anexă:  
1. Modelul Declarației pe propria răspundere precum că operațiunea nu constituie concentrare 

economică - 1 filă. 
 

 

Cu respect, 

 
 

Marcel RĂDUCAN 

Președinte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Anexa nr.__ 
la Regulamentul privind reorganizarea societății pe acțiuni 

 

Declarație pe proprie răspundere 
precum că operațiunea nu constituie concentrare economică 

 
Președintele consiliului societății și/sau Organul executiv (în cazul când 

statutul societății nu prevede ca organ de conducere – Consiliul societății), 
persoana delegată, declar pe propria răspundere precum că am luat cunoștință cu 
prevederile din Capitolul IV din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012 (în 
continuare Legea concurenței) și am informat persoana și/sau întreprinderea care 
are intenția de a prelua controlul în sensul art. 24 alin. (4) din Legea concurenței 
referitor la obligația de a respecta cerințele prevăzute de Capitolul IV din Legea 
concurenței. 

Fiind conștient de consecințe, declar pe propria răspundere că operațiunea 
privind _______________________________ nu constituie o concentrare 
economică în sensul Legii concurenței, având în vedere prevederile art. 20 și art. 
24. alin. (4) din Legea concurenței, precum și criteriile de prag specificate la art. 22 
alin.(1) care prevăd că cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile 
implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii, depășește 25 000 000 lei și 
există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe 
teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 
10 000 000 lei în anul anterior operațiunii și ținând cont de derogările art. 21 din 
Legea concurenței. 

 
 

 

Numele, prenumele ________________________ 

Funcţia deţinută ________________________ 

Data ________________________ 

Semnătura ________________________ 

 
 
 
 


