
proiect
LEGE

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

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.  I.  Legea  nr.  461/2001  privind  piața  produselor  petroliere
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40 – 49,
art. 82) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se completează cu o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„produse petroliere principale de tip standard  -  benzina COR 95 și
motorina, fără denumire comercială și care corespund specificațiilor tehnice
minime  prevăzute  de  Regulamentul  cu  privire  la  depozitarea  și
comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere
identificate, aprobat de Guvern.”

2. Articolul 4 se expune în redacție nouă și va avea următorul cuprins:

„Articolul 4. Formarea prețurilor la produsele petroliere principale
de tip standard

(1)  Prețurile  maxime  de  comercializare  cu  amănuntul  a  produselor
petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Națională
pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare
a prețurilor la produsele petroliere.

(2) Se permite comercializarea cu amănuntul a altor tipuri de produsele
petroliere principale decât cele pentru care sunt stabilite prețurile maxime
doar cu condiția vânzării la aceeași stație și a produselor de tip standard.

(3) În fiecare zi lucrătoare, Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică  stabilește  prețurile  maxime  de  comercializare  cu  amănuntul  a
produselor petroliere principale de tip standard și le publică pe pagina web
oficială a acesteia. Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor
petroliere principale de tip standard la un preț ce depășește prețul maxim
stabilit de Agenție.

2.  Articolul  6  se  completează  cu  alineatele  (5)  și  (6)  cu  următorul
cuprins:

„(5) Agenția elaborează și aprobă Metodologia de calcul și aplicare a
prețurilor  la  produsele  petroliere  în conformitate  cu Normele  generale  de
calcul  și  aplicare  a  prețurilor  la  produsele  petroliere  principale  de  tip
standard, stipulate în anexa nr.2 la prezenta lege.

(6)  Supravegherea  respectării  Metodologiei  de  calcul  și  aplicare  a
prețurilor la produsele petroliere se efectuează de către Agenție.”

3. Articolul 13 se completează cu alineatul (1) cu următorul cuprins:

„(1) Importatorul de produse petroliere este în drept să efectueze:



a)  importul,  păstrarea  stocurilor  curente  de  produse  petroliere,
comercializarea lor cu ridicata;

b)  transportarea,  comercializarea  cu  amănuntul  a  produselor
petroliere dacă fiecare din aceste genuri de activitate este  desfășurat de o
subdiviziune cu evidență primară și contabilă separată.”

4. La Articolul 14 alineatul (1) litera a) textul „5 mii” se substituie cu
cifra „1000” și cifra „8” se substituie cu cifra „2”.

5. La Anexa nr. 2

denumirea  „NORME  GENERALE  de  calcul  şi  aplicare  a
prețurilor  la  produsele  petroliere  principale”  se  substituie  cu
denumirea „NORME GENERALE de calcul şi aplicare a prețurilor la
produsele petroliere principale de tip standard”;

textul „și fiecare partidă de produse petroliere importate„ se substituie
cu textul „de tip standard”;

formula  „PC = (PL* CV) / K + MC+AC + TVA” se  substituie  cu

formula  „PC=( PL×CV +AC
1000

×
ρ

1000
+MC)×(1+

TVA
100 )”

la descrierea noțiunii „PC” după textul produselor petroliere principale
se completează cu textul „de tip standard”;

la descrierea noțiunii „PL” textul „zilei efectuării importului” și textul
cu tabelul „În vederea stabilirii  unor valori cât mai corecte în corelație cu
calitatea produselor petroliere,  ținând cont de faptul că cotațiile Platts nu
sunt  stabilite  pentru  toată  gama  de  produse  petroliere,  se  vor  utiliza
următoarele rate de multiplicare:

Tip produs petrolier Rata de multiplicare
Benzină auto cu cifra octanică de minimum 
98 (≤10 ppm)

1,03 × Prem Unl 10 ppm 
FOB Med

Benzină auto cu cifra octanică de minimum 
95, dar sub 98 (≤10 ppm)

1,00 × Prem Unl 10 ppm 
FOB Med

Benzină auto cu cifra octanică de minimum 
95, dar sub 98 (≤50 ppm)

0,97 × Prem Unl 10 ppm 
FOB Med

Benzină auto cu cifra octanică sub 95 (>50 
ppm)

0,92 × Prem Unl 10 ppm 
FOB Med

Motorină (≤10 ppm) 1,00 × 10 ppm ULSD 
FOB Med

Motorină (≤50 ppm) 0,97 × 10 ppm ULSD 
FOB Med

Motorină (>50 ppm) 0,92 × 10 ppm ULSD 
FOB Med

 se exclud; 

la  descrierea  noțiunii  „CV” textul  „efectuării  importului,  lei/$„  se
substituie cu textul „$/lei;”

la descrierea noțiunii „K”, litera „K” se substituie cu simbolul „ρ” și
textul „litri/tonă” se substituie cu textul „kg/m³”;
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la  descrierea  noțiunii  „MC” după  textul  produselor  petroliere
principale se completează cu textul „de tip standard”, iar textul „ dar aceasta
nu poate fi mai mare decât media marjelor de comercializare ale operatorilor
de  pe  piața  produselor  petroliere”  se  substituie  cu  textul  „  .  În  scopul
respectării principiului eficienței maxime la cheltuieli minime, Agenția aplică
un coeficient de eficientizare prevăzut de Metodologia de calcul și aplicare a
prețurilor la produsele petroliere și  care nu poate depăși 10 % din media
ponderată  a  marjelor  de  comercializare  ale  operatorilor  de  pe  piața
produselor  petroliere.  Marja  comercială  poate  fi  ajustată  pe  parcursul
semestrului  în  cazul  apariției  unor  factori  care  nu  puteau  fi  prevăzuți  la
momentul aprobării precedente.”;

la  descrierea  noțiunii  „AC”  textul  „lei/litru”  se  substituie  cu textul
„lei/tonă”.

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea Legii privind

piața produselor petroliere nr. 461/2001

Prin prezentul proiect se propune o intervenție urgentă asupra unor
prevederi din Legea nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere, care au
fost  introduse  prin  Legea  nr.54/2021  (inițiativa  deputatului  independent
Alexandru Oleinic). Prin proiect se propune înlăturarea echivocului legislativ
și a tuturor carențelor admise la textul legii care generează diverse situații de
risc,  totodată  fiind  păstrat  conceptul  de  bază  a  politicii  de  formare  a
prețurilor  la  produsele  petroliere  prin  plafonarea  acestora,  însă  doar  în
partea  ce  vizează  comercializarea  cu  amănuntul  a  produselor  petroliere
principale. 

Autorii propun ca art. 4 din Legea privind piața produselor petroliere
nr.  461/2001  ce  reglementează  formarea  prețurilor  să  fie  expus  într-o
redacție  nouă  și  anume  să  fie  indicat  expres  și  fără  echivoc  că  prețurile
maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale
se stabilesc de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în
baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.
Această  propunere  vine  să  repare  viciile  conceptuale  admise  la  redacția
actuală a articolului 4 al Legii, care pe de o parte, în lipsa unei specificări
exprese a tipului de comerț supus plafonării (angro sau amănunt) include
sub incidența reglementării metodologice ambele tipurile de comercializare
pe piața produselor petroliere prevăzute Capitolului VI, iar pe de altă parte,
nu oferă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică dreptul de a
plafona nemijlocit aceste prețuri, sarcina fiind pusă pe agenții economici. În
aceste condiții s-au conturat mai multe situații de risc pe piața produselor
petroliere și anume:

- Formarea  prețurilor  pornind  de  la  evidența  fiecărei  partide  de
produs petrolier  importat.  Redacția actuală a legii,  eronat aplică
produselor  fungibile  modalitatea  de  evaluare  a  valorii  contabile
conform „metodei  FIFO (primul intrat  – primul ieșit)”,  acestora
fiindu-le caracteristică, de fapt, „metoda costului mediu ponderat”,
care presupune că toate bunurile de același fel în cantități diverse,
dar  de  prețuri  diferite  sunt  evaluate  la  același  preț,  fiindu-le
atribuite un cost mediu ponderat;

- Nu  toți  agenții  economici  au  acces  la  cotațiile  Platts  și  nu  toți
agenții  economici  au  capacitatea  internă  de  a  calcula  de  sine
stătător  prețurile  maximale  de  comercializare  a  produselor
petroliere;

- Plafonarea  prețurilor  de  comercializare  cu  ridicata  pune  într-o
poziție dezavantajoasă fie comercianții angro, fie cumpărătorii cu
ridicata  care  vând  ulterior  produsele  petroliere  la  stațiile  de
alimentare;

- Aplicarea cotațiilor Platts pentru gazul lichefiat în situația în care
toate  tranzacțiile  sunt  bazate  pe  cotațiile  Argus  în  diversitatea

4



acestora  și  în  diverse  formule  proporționale:  Argus  DAF  Brest
Propan-Butan; Argus DAF Ukrainian-Romanian; Argus FOB Black
Sea; Argus North Sea Index;

- Dispariția din comerț a unor tipuri de carburnați prin plafonarea
prețurilor  pentru  produsele  petroliere  care  au  proprietăți
superioare  celor  stipulate  în  specificațiile  tehnice  europene  și
naționale și care reprezintă mai mult o diversitate de sortiment sau
tactici de marketing decât o necesitate de bază pentru consumatori.

În consecință proiectului înaintat propune ca doar prețul maximal de
comercializare  cu  amănuntul  a  produselor  principale  de  tip  standard
(benzină COR 95 și motorină)  să fie calculat și publicat zilnic pe pagina web
al  ANRE.  În  rezultat  piața  angro  a  carburanților,  precum și  prețurile  de
comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat și a tuturor celorlalte tipuri
de  produse  cu  excepția  celor  de  bază  vor  deveni  complet  libere.
Comercializarea  cu  amănuntul  a  altor  tipuri  de  produsele  petroliere
principale  decât  cele  pentru  care  sunt  stabilite  prețurile  maxime  va  fi
permisă  doar  cu  condiția  vânzării  la  aceeași  stație  și  a  produselor  de  tip
standard.  În  aceste  condiții  statul  va  asigura  consumatorul  cu  produse
petroliere  de  strictă  necesitate  la  prețuri  reglementate,  rezonabile,
transparente,  nediscriminatorii  și  ușor  de  comparat,  cu  respectarea
parametrilor  de  calitate  stabiliți,  iar  pe  de  altă  parte  va  oferi  acestora
posibilitatea alegerii libere a produselor de alternativă.

Prin  proiect  se  repară  o  greșeală  comisă  de  către  autorul  Legii  nr.
54/2021,  care  în  loc  să  relaxeze  condițiile  speciale  de  obținere  a  licenței
pentru importul și comerțul cu ridicata a produselor petroliere principale, a
abrogat un alineat de la articolul 13 al Legii care de fapt prevedea drepturile
de bază ale importatorului oferite de licența pentru acest gen de activitate.

Astfel,  pentru a  relaxa condițiile  de obținere  a  licenței  de propune
micșorarea de 5 ori a capacității obligatorii de depozitare pe care trebuie să o
îndeplinească un importator și anume de la 5 mii m3 la 1000 m3, precum și
reducerea cuantumului capitalului propriu obligatoriu de la 8 milioane lei la
2 milioane lei.  

Prin proiect se stabilește că Agenția poate ajusta marja comercială în
cazul apariției unor factori care nu puteau fi prevăzuți la momentul aprobării
precedente și că aceasta poate interveni în structura marjei nu mai mult de
10% din media efectiv înregistrată de operatori.

Modificările  propuse  vor  fi  benefice  pentru  toate  părțile  implicate,
consumatori,  operatori  și  regulator,  ușor  de  realizat,  iar  implementarea
acestora nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

Având  în  vedere  cele  expuse,  se  propune  Parlamentului  spre
examinare și adoptare prezentul proiect de Lege.

Deputați în Parlament,
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