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Nr. 96 din 17 august 2020 
 
Ref.: Comentariile Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” asupra proiectului 
de lege nr. 7/2020 privind modificarea unor acte legislative  
 
Stimată doamnă Președinte al Parlamentului, 
Stimați deputați, 
 



 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, supunem atenției dumneavoastră comentariile AmCham Moldova asupra 
proiectului de lege nr. 7/2020 privind modificarea unor acte legislative (Legea nr. 81/2004 cu privire la 
investițiile în activitatea de întreprinzător; Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea 
proprietății publice; Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat; Legea nr. 121/2018 cu 
privire la concesiunile de lucrări și conseciunile de servicii). 
 
Mediul de afaceri a analizat respectivul proiect de lege sub aspectul calității reglementărilor propuse, 
impactului asupra mediului de afaceri, și riscurilor care le poate genera. 
 
Anterior, prin intermediul scrisorii nr. 72 din 18 iunie 20201, AmCham Moldova s-a expus asupra unei 
inițiative care are scop similar celui urmărit prin promovarea proiectului de lege care face obiectul 
prezentei scrisori, mai multe din argumentele anterior expuse fiind aplicabile și în acest caz, precum 
urmează. 
 
În opinia noastră, instituirea oricărui mecanism suplimentar de control/verificare trebuie analizat sub 
toate aspectele, în special cel al protejării investițiilor și creării unui climat investițional favorabil, al 
legalității și predictibilității, precum și al obligației pozitive a statului de a asigura garantarea dreptului de 
proprietate și libertatea activității de întreprinzător (art. 46 și 126 din Constituție), precum și respectarea 
tratatelor internaționale (inclusiv a tratatelor bilaterale privind protecția investițiilor). 
 
Conducându-se de aceste principii, AmCham Moldova atenționează asupra următoarelor: 
 
Despre riscurile iminente ale proiectului de lege 
 
1. Proiectul este neclar sub aspectul aplicării normelor în timp. 

 
Proiectul reglementează regimul clauzei de schimbare a controlului și stabilește că în cazul în care 
respectiva clauză nu este stipulată în acordurile de investiții și în contractele care au ca obiect bunuri 
de importanță pentru securitatea statului, aceasta se prezumă. 
 
Din conținutul proiectului nu este clar dacă prevederile acestuia se vor aplica doar contractelor 
viitoare sau inclusiv celor în curs de realizare. 
 
În acest sens, Legea nr. 100/2017 stabilește că actul normativ produce efecte doar cât este în vigoare 
și, de regulă, nu poate fi retroactiv. 
 
De asemenea, este absolut neclară obligația pusă în sarcina agenților economici care practică activități 
și/sau gestionează/administrează obiective din domeniile de importanță pentru securitatea statului 
de a se conform prevederilor legii în termen de trei luni din data intrării în vigoare, inclusiv prin prisma 
modalității și prevederilor concrete la care urmează a se conforma, înțelegându-se că în acest sens se 
instituie un control ex-post fără a exista o limită în timp. 
 

2. Proiectul nu conține reglementări exprese privind mecanismul de contestare a deciziilor 
autorităților naționale. 

 
1 <https://amcham.md/st_files/2020/06/19/072.%20Aviz%20AmCham%20-%20infrastructura%20esentiala.pdf>.  

https://amcham.md/st_files/2020/06/19/072.%20Aviz%20AmCham%20-%20infrastructura%20esentiala.pdf


 
 
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 2019/452, în sarcina statelor 
care implementează mecanisme de examinare a investițiilor străine se pune obligația de a oferi 
posibilitatea contestării deciziilor de examinare ale autorităților naționale. 
 
De asemenea, proiectul nu stabilește clar efectele juridice ale unei potențiale decizii de refuz a 
Guvernului cu privire la o tranzacție deja încheiată, în special atunci când dreptul 
de proprietate sau de posesie/folosință a unui bun de importanță pentru securitatea 
statului înstrăinat sau grevat în baza unei asemenea tranzacții a fost înregistrat în modul 
prevăzut de lege până la intrarea în vigoare a proiectului de lege. 

 
3. Proiectul nu reglementează expres drepturile și obligațiile investitorilor în legătură cu mecanismul 

propus. 
 

4. Proiectul nu stabilește sistemul de guvernanță a procesului decizional de examinare a investițiilor. 
 
5. Proiectul este neclar în ceea ce privește obligația semnării acordurilor de investiții în domeniile de 

importanță pentru securitatea statului între investitor și Guvern. 
 

Propunerea din proiect cu privire la obligația semnării acordurilor de investiții în domeniile de 
importanță pentru securitatea statului încheiate între investitor și Guvern creează o lipsă de integrare 
a respectivei norme cu prevederile art. 121 din Legea nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea 
de întreprinzător, creându-se o confuzie pentru mediul de afaceri. 
 
Astfel, art. 121 din Legea nr. 81/2004 reglementează acordurile de investiții ca măsură de protecție și 
reducere a riscurilor investiționale pentru investitor și obligațiile Guvernului sub acest aspect. În 
același timp, potrivit art. 131 al art. I din Proiect, se propune completarea Legii nr. 81/2004 și 
reglementarea acordurilor de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, dar în 
lipsa suportului Guvernului pentru investitor, fapt care având în vedere cadrul normativ existent este 
inexplicabil și ar putea fi apreciat ca discriminatoriu. 

 
Despre corelarea proiectului cu cadrul normativ existent 

 
Proiectul stabilește faptul că lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de 
transparență în sensul proiectului de lege se aprobă prin hotărîre de Guvern, la propunerea Serviciului 
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare „SPCSB”), conform Metodologiei de stabilire a 
jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență aprobate de acesta. 
 
Menționăm că legislația națională conține unele reglementări aplicabile relațiilor ce se propun a fi 
reglementate prin proiect, precum:  
 

1. Lege nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 
stabilește la art. 10 alin. (6) că lista jurisdicțiilor cu risc sporit se elaborează, se actualizează și se 
publică de către SPCSB; 

2. Legea integrității nr. 82/2017 stabilește la art. 41 alin. (3) că SPSCB publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova și pe pagina sa web lista jurisdicțiilor care nu implementează standarde 
internaționale de transparență; 



 
3. Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr. 91/2013 stabilește lista jurisdicțiilor ce nu 

implementează standarde internaționale de transparență, în vederea executării Legii nr. 
550/1995 cu privire la instituțiile financiare (abrogată parțial); 

4. Hotărârea CNPF nr. 42/5 din 12.08.2016 stabilește lista jurisdicțiilor ce nu implementează 
standarde internaționale de transparență și cu un grad sporit de risc, în vederea executării Legii 
nr. 407/2006 cu privire la asigurări. 
 

Astfel, se înțelege că noile reglementări s-ar putea suprapune sau contraveni cadrului normativ deja 
existent. În condițiile promovării respectivului proiect, este necesar de a revizui întreg cadrul legal 
pertinent pentru excluderea interpretărilor duale și a paralelismelor juridice. 
 
Despre fundamentarea economică a proiectului de lege 
În privința întregului proiect, atenționăm asupra faptului că acesta conține norme de reglementare a 
activității de întreprinzător (în sensul art. 3 din Legea nr. 235/2006) și, conform prevederilor art. 25 din 
Legea nr. 100/2017 și ale art. 13 din Legea nr. 235/2006, proiectul trebuie să fie însoțit de analiza 
impactului de reglementare.  
 
Totodată, în condițiile în care acest proiect prevede reglementări cu impact asupra bugetului și/sau care 
prevede reorganizări și reforme structurale ori instituționale, în calitate de studiu de cercetare se 
realizează analiza inițiativei de elaborare a actului normativ, conform metodologiei de analiză ex ante 
aprobate de către Guvern. (art. 25 alin. (2) al Legii nr. 100/2017).  
 
Astfel, lipsa unei analize ample care să reflecte problema identificată, stabilirea obiectivului, determinarea 
opțiunilor de soluționare, datelor statistice ce au stat la baza identificării problemei, analiza cost-
beneficiu, fundamentarea necesității unor reglementări suplimentare și fundamentarea economico-
financiară, ar putea duce la neconcordanță acestuia cu prevedere Legii nr. 100/2017.  
 
A se vedea cu titlu comparat documentul care a însoțit Regulamentul nr. 2019/452 și care a fundamentat 
soluțiile propuse în Regulament2. 
 
Despre modalitatea transpunerii Regulamentului nr. 2019/452   
 
Se înțelege că prin intermediul proiectului, autorii urmăresc transpunerea parțială a Regulamentului (UE) 
nr. 2019/452, reglementând în legislația națională un mecanism de examinare a investițiilor străine. 
 
În acest sens, obiectivul Regulamentului (UE) nr. 2019/452 este de a crea un cadru favorabil pentru statele 
membre care dispun deja de un mecanism de examinare sau care doresc să îl instituie, precum și de a se 
asigura că orice astfel de mecanism de examinare îndeplinește anumite cerințe de bază, precum 
posibilitatea unei căi de atac judiciare împotriva deciziilor, nediscriminarea între diferitele țări terțe și 
transparența.  
 
Respectiva concluzie reiesă atât din nota informativă care a însoțit proiectul Regulamentului3, cât și din 
textul normei art. 3 alin. (1) al Regulamentului, care prevede că statele membre pot să mențină, să 
modifice sau să adopte, pe teritoriul lor, mecanisme de examinare a investițiilor străine directe din motive 
privind securitatea sau ordinea publică.  
 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017SC0297&from=EN  
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0487&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017SC0297&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0487&from=EN


 
Analizând documentul care a însoțit proiectul Regulamentului, se observă că la nivelul Uniunii Europene, 
conform datelor din anul 2017, 12 state au avut instituite mecanisme de examinare a investițiilor străine 
directe4.  
 
Prin urmare, se poate observa clar faptul că, în mare parte, redacția normelor din proiect poate fi 
apreciată ca fiind o creație legislativă proprie, care implică necesitatea prezentării de către autor a unor 
argumente și explicații suplimentare în ceea ce privește reglementările propuse și redacția lor. 
 
Despre angajamentele internaționale la care Republica Moldova este parte  
 
Adițional prevederilor acquis-ului comunitar care se dorește a fi transpus de autori, la examinarea 
oportunității de elaborare a respectivei legi, urmează a se ține cont de cerințele relevante pentru 
impunerea unor măsuri restrictive din motive privind securitatea și ordinea publică prevăzute în 
Acordurile OMC (precum Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS)), dar și de prevederile 
tratatelor internaționale privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor la care Republica 
Moldova este parte. 
 
Având în vedere redacția actuală a proiectului și deficiențele identificate, se consideră că proiectul 
poate genera mai multe riscuri pentru agenții economici, a căror gestionare ar putea fi dificilă ținând 
cont de cadrul juridic propus, lipsind în special argumentarea economică și juridică a normelor. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 

 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017SC0297&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017SC0297&from=EN

