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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea 

Legii nr.461/2001 privind piața produselor petroliere 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind 

piața produselor petroliere 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr.461/2001 privind piața produselor petroliere, înaintat cu titlu de iniţiativă 

legislativă (nr. 17 din 29 ianuarie 2020) de către domnul Alexandru Oleinic, 

deputat în Parlament, şi comunică susţinerea de principiu a acestuia. 

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața 

produselor petroliere are drept scop asigurarea unui echilibru constant între 

interesele consumatorilor și participanților la piața produselor, în partea ce ține 

de stabilirea și modificarea prețurilor pentru comercializarea produselor 

petroliere principale și a gazului lichefiat. 

Amendamentele  propuse  schimbă  modalitatea  de  stabilire  a  prețului 

de  comercializare  cu  amănuntul  a  produselor  petroliere  principale  și  a 

gazului  lichefiat  prin  reîntoarcerea la mecanismul stabilit anterior prin Legea 

nr. 223/2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (așa-numitul 

„pachet agricol”) și care a fost aplicat pe parcursul anilor 2016-2018. 

Metoda actuală de stabilire a prețurilor creează condiții favorabile pentru 

companiile petroliere de a fi reticente la ajustarea prețurilor în sensul diminuării 

în perioade de ieftinire a carburanților la bursele internaționale. În condițiile în 

care prețul viitor de import nu poate fi prevăzut, companiile includ riscul de 

modificare/majorare a acestuia în prețul achitat de către consumator. 

În partea ce ţine de soluţiile propuse de autor, sunt de menţionat 

următoarele: 

La denumirea proiectului legii: 

Se propune excluderea cuvintelor „și completarea”, deoarece accepțiunea 

termenului „modificarea” include și completarea actelor normative, or, potrivit 

art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a textului actului, 

realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor părţi din text. 

La art. I se propune excluderea anexei prezentate la Lege, deoarece metoda 

de calcul urmează a fi desfășurată în noua Metodologie a formării şi aplicării 

preţurilor la produsele petroliere ce urmează a fi aprobată de către Agenția 

Națională pentru Reglementare în Energetică. Totodată, se propune expunerea 

art. I în redacția următoare: 

,,Art. I. – Legea nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art. 82), 

se modifică după cum urmează: 
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1. Art. 2: 

a) la noțiunea:  

-  ,,furnizor”,  după textul ,,agent economic”  se  introduce  textul ,,străin”; 

- ,,cumpărător cu ridicata”, textul ,,care cumpără produse petroliere în 

scopul consumului sau al revânzării” se substituie cu textul ,,care este 

consumatorul final al produselor petroliere”. 

b) se completează cu două noțiuni noi cu următorul cuprins: 

Platts – cotația pentru benzină sau motorină în conformitate cu Europena 

Marketscan, recalculată în moneda națională (lei); 

Argus – cotația pentru gazul lichefiat, în conformitate cu Argus 

International LPG, recalculată în monedă națională (lei); 

marja comercială specifică – suma dintre profit și cheltuielile aferente 

activității de import și comercializare cu amănuntul a produselor petroliere 

principale și a gazului lichefiat, calculată la 1 litru de produs petrolier. 

2. Art. 4  

Alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

(3) Prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere 

principale și a gazului lichefiat se vor calcula la 1 litru, pentru fiecare tip de 

produs, bazându-se pe următoarele componente: 

a) valoarea medie a cotațiilor medii:  

– pentru produsele petroliere principale – Platts Cargoes FOB MED 

(Italy); 

– pentru gazul lichefiat – Argus DAF Brest propane-butane mix, în 

conformitate cu Argus International LPG; 

b) cota accizelor, aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii 

Moldova; 

c) cota taxei pe valoarea adăugată, aplicată în conformitate cu Codul fiscal 

al Republicii Moldova;  

d) marja comercială specifică. Valoarea maximală a acestei marje se 

stabileşte anual de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în 

funcție de structura medie a cheltuielilor și profitului participanților la piața 

internă a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat.  

Alineatul (4) se exclude și se completează cu alineatele noi (4) și (4
1
) cu 

următorul cuprins: 

(4) La stabilirea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor 

petroliere principale importate în raport cu cotaţiile medii Platts se va ţine cont 

de categoria şi calitatea produselor petroliere principale prin utilizarea 

coeficienţilor de multiplicare pentru fiecare tip de produs, prevăzuţi în 

Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. La fiecare 

două săptămâni, în funcție de cotațiile Platts și Argus din perioada precedentă, 

Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică stabilește prețurile plafon 

de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului 

lichefiat și le publică pe pagina sa web. Se interzice comercializarea cu 
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amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat la un preţ ce 

depăşeşte preţul plafon stabilit de Agenția Naţională pentru Reglementare în 

Energetică. 

(4
1
) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este în drept să 

ajusteze marja comercială specifică menționată la alin. (3) lit. d) în cazurile de 

apariție a unor factori care nu pot fi controlați de către participanţii la piaţa 

produselor petroliere (modificarea legislației, generarea de penurii artificiale pe 

piața națională și internațională a produselor petroliere etc.) și care duc la 

modificarea cu mai mult de 5% a marjei stabilite anterior. 

Se completează cu alineatul nou (5) cu următorul cuprins: 

(5) Monitorizarea respectării, de către importatorii şi vânzătorii produselor 

petroliere principale şi a gazului lichefiat, a Metodologiei formării şi aplicării 

preţurilor la produsele petroliere este efectuată de Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Energetică. 

3. Art. 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Participanţii la piaţa produselor petroliere, cu excepţia vânzătorilor cu 

amănuntul, nu sunt în drept să achiziţioneze pe teritoriul ţării produse petroliere 

spre a le vinde.” 

4. La Art. 25 alin. (1) textul ,,şi cumpărătorii cu ridicata” se exclude; 

5. La Art. 30 alin. (1) textul ,,va aproba schema de amplasare a staţiilor de 

alimentare cu produse petroliere şi a depozitelor petroliere pe teritoriul 

Republicii Moldova” se exclude. 

La art. II se propune expunerea acestuia în următoarea redacție: 

„Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în termen de 2 luni 

de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aproba o nouă Metodologie a 

formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere în corespundere cu prezenta 

lege.” 

La art. II atragem atenția că acesta este indicat în mod repetat. Prin urmare, 

la prevederea care indică data intrării în vigoare a legii, cifra „II” se va substitui 

cu cifra „III” și se va completa cu abrevierea „art.”. Astfel, la art. III, se va ţine 

cont că, potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului 

normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. Totodată, alin. (3) al acestui 

articol dispune că „Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru 

o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii 

Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor Curţii Constituţionale, 

eliminarea unor lacune din legislaţie sau contradicţii între actele normative ori 

dacă există alte circumstanţe obiective”. Astfel, în cazul propunerii intrării în 

vigoare a actului normativ la data publicării trebuie să fie argumentată în nota 

informativă. 
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Nota informativă necesită a fi întocmită în conformitate cu art. 30 alin. (1) 

din Legea nr. 100/2017. 
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