
Proiect 

 
 
 

HOTĂRÎRE   

 

privind aprobarea proiectului  

legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

 

 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă pentru examinare Parlamentului proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative. 

 

 

 

  

Prim-ministru 
al Republicii Moldova        VALERIU STRELEș 
 
 
 

Contrasemnează: 

 
 
Viceprim-ministru, 
ministrul economiei          Stephane Christophe BRIDE 
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Проект 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

о проекте Закона о внесении изменений и дополнений  

в некоторые законодательные акты  

 

 

 

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона о внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.  

 

 

 

  

Премьер-министр                ВАЛЕРИУ СТРЕЛЕЦ 
 
 
 

Контрассигнуют: 

 
 
Зам. премьер-министра,  
министр экономики     Стефан Кристоф БРИДE 
 
Министр юстиции                  Владимир ЧЕБОТАРЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Proiect 

Lege  

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

Art. I. - Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările �
i completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

1. Articolul 8 alineatul (1) litera d) punctul 41), urmează a fi reformulat în următoarea redacţie: „41) producerea 

gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor 

naturale; distribuţia gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate 

pentru vehicule la sta� iile de alimentare;” 
2. Articolul 20, se completează cu alineatul (21), în următoarea redac� ie: 

„(21) Licenţa se suspendă şi în alte cazuri prevăzute expres de legile ce reglementează genul de activitate 

licenţiat.”. 

Art. II. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170–175, art.494), cu modificările 
�
i 

completările ulterioare, se completează cu un compartiment nou, cu următorul cuprins: 

“Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică 

1 Autorizaţia pentru conductă directă Gratuit Cinci ani 

2 Autorizaţia pentru sistem de distribuţie 
închis 

Gratuit Cinci ani 

3 Certificarea operatorului sistemului de 
transport 

Gratuit Nelimitat 

4 Acordul prealabil scris cu privire la 
reorganizarea operatorului sistemului de 
transport, al operatorului sistemului de 
distribuţie, al operatorului depozitului 
de stocare sau fuziunea acestuia cu alte 
societăţi comerciale 

Gratuit Nelimitat 

5 Aprobarea planului de dezvoltare a 
reţelelor de transport al gazelor naturale 
pentru zece ani 

Gratuit Nelimitat 

6 Aprobarea planului de dezvoltare a 
reţelelor de distribuţie a gazelor naturale 
pentru trei ani 

Gratuit Nelimitat 

7 Aprobarea planului anual de investiţii al 
operatorului sistemului de transport, al 
operatorului sistemului de distribuţie 

Gratuit Nelimitat 



  

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative  
 

În calitate de parte semnatară a Tratatului Comunităţii Energetice (TCE), Republica 
Moldova s-a obligat să transpună Pachetul energetic III. Astfel, pe data de 6 octombrie 
2011, Consiliul Ministerial a aprobat Decizia privind transpunerea şi implementarea în 
cadrul Comunităţii Energetice a Directivei nr. 2009/73/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul 
gazelor naturale şi de abrogare a Directivei nr. 2003/55/CE, precum şi a Regulamentului 
(CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
condiţiile de acces la reţele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1775/2005. 

Concomitent, obligaţia de armonizare a legislaţiei naţionale cu principiile sistemului 
de drept al Uniunii Europene a fost asumată de Republica Moldova prin semnarea 
Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora (în continuare Acordul de 
Asociere RM - UE), ratificat de Parlament prin Legea nr. 112 din 02.07.2014.  

Este de menţionat că în prezent, participanţii la piaţa gazelor naturale îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu Legea cu privire la gazele naturale, nr. 123 din 23.12.2009. 
Această lege transpune Directiva nr. 2003/55/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă de gaze naturale şi Directiva nr. 
2004/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind 
măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale, iar Directiva nr. 
2009/73/CE şi Regulamentul nr. 715/2009 dezvoltă principiile şi regulile stabilite în 
Pachetul energetic II.  

De specificat faptul că, la implementarea Directivei nr. 2009/73/CE, în Proiectul legii 
cu privire la gazele naturale sunt extinse competenţele Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în energetică (în continuare ANRE), inclusiv prin acordarea acesteia a 
funcţiei de a aplica sancţiuni financiare pentru încălcarea obligaţiilor stabilite în sarcina 
întreprinderilor de gaze naturale. În acest sens, potrivit lit. d) alin. (4) al art. 41 din 
Directiva nr. 2009/73/CE, acesta ar trebui să includă competenșa ANRE-ului de a 
impune sau de a propune impunerea de sancșiuni de pînă la 10% din cifra de afaceri 
anuală a operatorului de transport și de sistem sau de pînă la 10% din cifra de afaceri a 
întreprinderii integrate pe vertical, după caz pentru nerespectarea obligașiilor care le 
revin în temeiul prezentei directive.”. 

Totodată, în contextul în care, potrivit prevederilor Legii cu privire la gazele 
naturale, în redacșie nouă, autoritatea de reglementare ANRE urmează să elibereze 
autorizașii pentru conducte directe, precum și autorizașia pentru sistemele de 
distribușie închise, este necesară operarea de modificări în Legea nr. 160 din 22 iulie 
2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul 



Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170–175, art.494). De asemenea, în legătură cu 
transpunerea Directivei şi a Regulamentului din 2009, Nomenclatorul actelor permisive 
stabilit în Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător 
urmează a fi completat cu  următoarele acte permisive: certificarea operatorului sistemului 
de transport, aprobarea planului de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale 
pentru zece ani, aprobarea planului de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor 
naturale pentru trei ani, aprobarea planului anual de investiţii al operatorului sistemului de 
transport, al operatorului sistemului de distribuţie şi acordul prealabil scris cu privire la 
reorganizarea operatorului sistemului de transport, al operatorului sistemului de 
distribuţie, al operatorului depozitului de stocare sau fuziunea acestuia cu alte societăţi 
comerciale. Aceste acte permisive, de asemenea, urmează să fie eliberate de ANRE în 
mod gratuit, ultimele două fiind  prevăzute şi de legea în vigoare. 

Introducerea actelor permisive noi este absolut necesară în contextul realizării 
obligaţiunilor asumate de Republica Moldova în urma aderării la Tratatul Comunităţii 
energetice şi a semnării Acordului de Asociere RM-UE. Totodată, pentru a minimiza 
impactul introducerii unui act permisiv în raport cu operatorul sistemului de transport, 
autorii AIR propun ca certificarea să fie acordată de ANRE pe termen nelimitat şi în mod 
gratuit. Totodată, condiţiile privind eliberarea şi retragerea autorizaţiilor menţionate 
urmează să fie stabilite la nivel de lege, ia procedura şi condiţiile  

Aşadar, Ministerul Economiei consideră necesară adoptarea Proiectului legii pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative, pentru a asigura buna funcșionare a 
ANRE, cît și îndeplinirea obligaţiilor asumate de către Republica Moldova pe plan 
internaţional, dar şi pentru a crea un cadru legal necesar pentru a încuraja intrarea de noi 
participanţi pe piaţa gazelor naturale, fapt care va contribui la dezvoltarea concurenţei, 
precum şi la sporirea securităţii aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali. 

 

 

Viceministru        Valeriu TRIBOI 

 


