Către: Ion PERJU
Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Către: Marcel RĂDUCAN
Președinte
Consiliul Concurenței

Nr. 79 din 11 iunie 2021
Ref.: Lista produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt

Stimați Domni,
Vă salutăm din numele A.P „Camera de Comerț Americană din Moldova”.
Această adresare este formulată drept rezultat al ședinței publice organizate de către Ministerul Agriculturii
Dezvoltării Regionale și Mediului pe data de 21 mai cu scopul dezbaterii proiectului de „Listă a bunurilor
provenite din lanțul alimentar scurt” (în continuare „Lista”).
Conform art. 211 alin. (12) Legea nr. 231/2010 „(12) Comercianții de produse alimentare, cu excepția celor din
unitățile de comerț ambulant, sunt obligați să achiziționeze și să asigure expunerea pe raft a produselor
alimentare provenite din lanțul alimentar scurt în proporție de cel puțin 50% din lungimea liniară a raftului
comercial, în cazul în care comercializează produse din aceeași categorie cu cele incluse în lista produselor
alimentare provenite din lanțul alimentar scurt. Furnizorul este obligat să asigure livrarea produselor alimentare
provenite din lanțul alimentar scurt în cantitate deplină conform contractului încheiat. Lista produselor
alimentare ce se încadrează în prevederile prezentului alineat se elaborează de către organul central de
specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul agriculturii, se
aprobă de Guvern şi se actualizează anual.”.
Reieșind din dispozitivul legal, autoritatea publică competentă (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și
Mediului) dezvoltă Lista, o propune spre aprobare Guvernului, și asigură actualizarea anuală a acesteia.
Înțelegem că Lista urmează a fi adoptată prin hotărîre de guvern, reprezentînd un act normativ. În procesul
elaborării și consultării publice a respectivei Liste, considerăm un imperativ de a se ține cont de următoarele
deziderate:
I. Dezvoltarea unei proceduri de includere și excludere a produselor din Listă
Pentru a se asigura un nivel adecvat al transparenței în procesul decizional, procesul de includere și excludere a
produselor din Listă, care de altfel este un proces ciclic, urmează a se desfășura în baza unei proceduri și a unor
criterii clar stabilite. Dezvăluirea respectivelor criterii este importantă și pentru părțile interesate pentru a
formula o justificare adecvată atunci cînd se propune includerea sau excluderea unor categorii de produse din
Listă. Un exemplu elocvent în acest sens este Hotărîrea Guvernului nr. 99/2018 pentru aprobarea Listei
Deșeurilor, act normativ elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Acest aspect este important și prin prisma rigorilor de prevenire a apariţiei unor reglementări care ar favoriza
corupţia1.
Așadar, solicităm respectuos elaborarea procedurii de includere și excludere a produselor din Listă.
III. Estimarea impactului anticoncurențial
Conform art. 32 alin. (1) Legea nr. 183/2012 „Consiliul Concurenţei este o autoritate publică autonomă,
responsabilă faţă de Parlament, ce asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei,
ajutorului de stat şi publicităţii în limitele competenţei sale.” Potrivit art. 34 alin. (2) Legea nr. 183/2012
„Autorităţile administraţiei publice transmit Consiliului Concurenţei spre avizare proiectele de acte legislative şi
normative care au sau pot avea impact anticoncurenţial.”.
Așadar, solicităm respectuos implicarea Consiliului Concurenței în procesul elaborării și consultării Listei, în
vederea estimării impactului anticoncurențial, pe categorii de produse, propuse a fi incluse în Listă.
Vă rog să considerați pe Adrian Gheorghiță, Director Adjunct în calitate de persoană de contact din partea
AmCham Moldova (adriangheorghita@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest subiect.
Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale.
Cu respect,
Mila Malairău
Director Executiv
Camera de Comerț Americană din Moldova
Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md
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