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Stimate Dle Prim-ministru,
Din numele Asociației Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare
„AmCham”) venim să Vă exprimăm îngrijorările noastre cu privire la următoarele.
La data de 21 martie 2017, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Dl. Octavian Calmîc, în cadrul
audierilor publice cu genericul “Progres și provocări în implimentarea cadrului legal în domeniul
energetic” a solicitat Parlamentului Republicii Moldova, amânarea intrării în vigoare a Legii privind
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, până la fínele anului curent, motivul invocat fiind
lipsa legislației secundare elaborate și adoptate.
În baza solicitării efectuate, în data de 22 martie, un grup de deputați înregistrează inițiativa legislativă
prin care susțin solicitarea Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Dl. Octavian Calmîc, de modificare
a Legii în partea ce ține de prelungirea intrării în vigoare.
Parlamentul Republicii Moldova, în data de 24 martie 2017, în ședința plenară, adoptă în două lecturi
modificările la Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, prin care
prelungește intrarea în vigoare a Legii supra, până pe 25 martie 2018.
Această solicitare și intervenție a autorităților cu câteva zile înainte de intrare în vigoare a Legii, a venit
ca o undă de șoc pentru investitorii care deja sunt prezenți pe piața SER din Moldova (care au investit
milioane de euro în dezvoltarea proiectelor), pentru cei care așteptau acest an, ca an de start al
dezvoltării acestei industrii (estimată la peste 200 milioane de euro pentru urmatorii 2 ani), inclusiv și
pentru intreg mediul de afaceri care urma să beneficieze de implimentarea unor asemenea proiecte și la
noi în țară.
Exprimăm îngrijorarea noastră cu privire la opacitatea și lipsa procesului consultativ în acest caz.
Din 2010 autoritățile de resort au început elaborarea și promovarea unei noi Legi privind utilizarea
energiei din surse regenerabile, care a fost adoptată abia în 26.02.2016, urmând să intre în vigoare la
25.03.2017. Iar cu 4 zile înainte de intrarea în vigoare, Ministerul Economiei în loc să prezinte spre
dezbatere publică legislația secundară mult așteptată și necesară, intervine cu amânarea cu încă 12 luni
a intrării în vigoare a legii.
Îngrijorarea noastră este fundamentată pe faptul că în condițiile Legii adoptate în 26 februarie 2016,
Parlamentul a acordat termenul tranzitoriu de 12 luni, atât Guvernului pentru elaborarea și adoptarea

actelor subsidiare, cât și mediului de afaceri, căruia ia fost prezentată o încredere legitimă și
previzibilitate pentru efectuarea pregătirilor în vederea realizării investițiilor în acest domeniu.
Principiul încrederii legitime constituie o componentă a principiului legalității actelor normative și
instituie pe de o parte, obligația autorităților publice a proteja (printr-un comportament consecvent și
necontradictoriu) așteptările legitime ale particularilor, iar pe de altă parte, instituie dreptul acestora de
a evolua într-un cadru juridic stabil și previzibil, în care să aibă încredere, la adăpost de modificările
brutale ale acestuia.
Constatăm, că reprezentanții Ministerului Economiei ne asigurau, că se lucrează la cadrul secundar, că
se contractează consultanți, că totul va fi gata la data de intrare în vigoare a legii. Mai mult ca atât la
începutul lunii martie, însăși dl. O. Calmic a declarat la întâlnirea cu investitorii străini din București,
organizată de Amcham România, că legislația secundară este gata și legea va intra în vigoare.
Suntem profund îngrijorați de această atitudine a statului. Este un semnal extrem de negativ pentru
mediul de afaceri, pentru investitorii străini, inclusiv pentru partenerii de dezvoltare ai Republicii
Moldova.
Considerăm, că Legea nr. 10 din 26.02.2016 trebuia să intre în vigoare la data prescrisă în textul legii,
adică 25.03.2017, fără să se accepte și permită nici o modificare în acest sens, iar Ministerul economiei
trebuia să asigure cadrul secundar necesar aplicării acesteia.
Republica Moldova și-a asumat prin aderarea la Tratatul Comunității Energetice și acquis-ul energetic al
Uniunii Europene, ținta de 10% din ponderea producției anuale de energie electrică din surse
regenerabile, ca fiind realizată până în 2020. În condițiile în care pentru construcția noilor capacități
energetice, prin Legea nr. 10 sunt acordați 2 ani din momentul adjudecării, iar adjudecarea prin licitație,
poate fi realizată doar după 6 luni de la adoptarea Regulamentului care să reglementeze procesul și
condițiile licitației, regulament care deocamdată nu este adoptat. Fapt ce duce la nerealizarea obligației
asumate de Republica Moldova până în 01.01.2020.
Această amânare a intrarii în vigoare a legii nr. 10/2016 încalcă grav principiile transparenței,
predictibilității, protecției investițiilor, afectând investițiile directe în Moldova și credibilitatea
autorităților publice.
În concluzie, dorim să remarcăm că, în contextul în care sprijinim eforturile de integrare în UE, ne-am
dori, de asemenea să vedem valorile europene și reguli echitabile de joc aplícate inclusiv pe piața
energetică.
Cu respect,
Mila Malairău

Director executiv al Asociaţiei Patronale
“Camera de Comerţ Americană din Moldova”

