
NOTA INFORMATIVA
la proiectul Hotiririi Plenului Consiliului Concuren{ei cu privire Ia aprobarea

Regulamentului cu privire la Consiliul de exper{i
pe t6ngi Consiliul Concuren{ei

Proiectul HotSrdrii Plenului Consiliului Concuren{ei in cauzd. a fost elaborat in

scopul implementbrii prevederilor art.48 din Legea concurenlei nr. 183 din

tL.07.2012.

Proiectul prevede aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul de experli

pe l6ngb Consiliul Concurenlei atribuit prin lege Consiliului Concurenlei.

Conform art.391it. b) qi art. 4l alin. (1) lit. c) din Legea concurenlei nr. 183 din

II.07.2012 pentru implementarea legislaliei din domeniul concurenlei, ajutorului de

stat qi publicitdlii, in limitele competenlei sale, Plenul Consiliului Concurenlei dispune

elaborarea qi adoptd acte normative necesare executdrii legislaliei din domeniile sus

vizate.

Activitatea unei asemenea entitdli pe l6ngd Consiliul Concurenlei este necesard

qi oportunS. Acesta urmeazd a fi consultant in probleme de importanld major6, va fr

implicat in unele activitSli, qi, totodatl, va constitui un punct tangenlial cu mediul

antreprenorial al Republicii Moldova. Practica credrii unui Consiliu de experli pe

b'ngd autoritatea de concurenld sau chiar ?n cadrul autoritdlii este cunoscutd qi foarte

bine valorificatd in Federalia Rusd, Austria, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii

qi Irlandei de Nord, precum qi in alte state.

Prin urmare, in temeiul art. 46 alin. (6) lit. b) din Legea concurenlei nr. 183 din

11.07 .2012, prin Hotdrdrile Plenului Consiliului Concurenlei se adoptd actele necesare

pentru organizarea, funclionarea;i atribuliile Consiliului de experli pe l6ngd Consiliul

Concurenlei.

Astfel, Regulamentul in cauzd prevede modul de constituire, organizare gi

funclionare a Consiliului de experfi pe 16ng[ Consiliul Concurenlei.

Costuri suplimentare, altele decAt cele prevdzste in bugetul de stat, legate de

elaborarea gi implementarea prezentului proiect de Regulament nu sunt necesare.

Importan{a adoptdrii proiectului dat este determinatd de necesitatea de a asigura

implementarea Legii concurenlei nr. 183 din L1.07.20I2, totodat6, qi pentru

implementarea recomanddrilor Curlii de Conturi in urma auditului performanlei (p.9).

Proiectul a fost elaborat de Consiliul Concurenlei.
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