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PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI
DECIZIE
Nr. DA-39
din 24 august 2017

mun. Chişinău

Plenul Consiliului Concurenţei, acţionând în temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) al
Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, Hotărârii Parlamentului nr. 179 din
12.07.2013 privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului
Concurenţei, precum şi Hotărârii Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind
numirea în funcţie a unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,
analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția
Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 10.04.2014 și materialele acumulate în
cadrul investigației,
A CONSTATAT:
La data de 05.12.2013, în adresa Consiliului Concurenței, a parvenit demersul
doamnei Corina Fusu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care a solicitat
examinarea unor presupuse încălcări de ordin concurențial în activitatea S.A.
”Loteria Națională a Moldovei”.
În rezultatul examinări aspectelor descrise în demers, precum și a materialelor
acumulate, Plenul Consiliului Concurenței a emis Dispoziția nr. 2 din 10.04.2014,
prin care s-a dispus inițierea investigației privind semnele încălcării art. 12 din
Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către autoritățile responsabile de
supravegherea și controlul asupra desfășurării jocurilor de noroc.
I. Părţile implicate

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (în continuare Ministerul
Finanțelor), autoritate a administrației publice centrale, cu sediul: mun. Chișinău,
str. Constantin Tănase 7;
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Societatea pe Acțiuni ”Loteria Națională a Moldovei” (în continuare
LNM), IDNO 1011600023774, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,
65, of 408, 722. Acțiunile LNM sunt deținute de Ministerul Finanțelor al
Republicii Moldova în proporție de 100%, capitalul social fiind de 250000 lei,
împărțit în 2500 acțiuni nominative. Genurile principale de activitate sunt:
activități recreative, activitatea în domeniul jocurilor de noroc, organizarea și
desfășurarea loteriilor, întreținerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu
câștiguri bănești, stabilirea mizelor la competiții sportive;

Compania canadiană ”Amaya Gaming Group” Inc., cu sediul în
Canada, Provincia Quebec, 7600 TransCanada hvy, Pointe-Claire, QC H9R 1C8;

Întreprinderea cu Capital Străin ”Amaya Group” Societate cu
Răspundere Limitată (în continuare ”Amaya Group” SRL), fondator fiind
compania canadiană ”Amaya Gaming Group” Inc., înregistrată la 22.02.2011,
IDNO 1011600007220, obiectul principal de activitate: alte activități recreative,
neincluse în alte categorii, activități de administrare a companiilor holding,
activități de consultare pentru afaceri și management, activități de cercetare a pieței
și de sondaj al opiniei publice, alte activități de servicii prestate întreprinderilor,
neincluse în alte categorii, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul
11. În proces de lichidare din 02.12.2015, lichidatori: Calos Vladislav și Țurcan
Ivan.
II.

Piaţa relevantă: piaţa relevantă a produsului şi piaţa geografică
relevantă

Conform prevederilor art. 4 al Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012,
piața relevantă este „piața în cadrul căreia trebuie evaluată o anumită problemă de
concurență și care se determină prin raportarea pieței relevante a produsului la
piața geografică relevantă”, deci piaţa relevantă are două componente: piaţa
produsului şi piaţa geografică.
2.1 Piaţa relevantă a produsului cuprinde toate produsele care sunt
considerate de cumpărători ca interschimbabile sau substituibile, datorită
caracteristicilor, preţului şi utilizării acestora. Aceste produse trebuie să fie
suficient de asemănătoare, astfel încât consumatorii sau beneficiarii să le ia în
considerare atunci când iau deciziile de cumpărare.
Problema investigată prin prisma legislaţiei concurenţiale ţine de acordarea
de privilegii companiei canadiene ”Amaya Gaming Group” Inc. pentru încheierea
contractului de parteneriat public-privat din 19.08.2011, prin care Amaya și-a
asumat obligația să susțină LNM în activitățile preconizate, prin implementarea
soluțiilor de jocuri, asigurarea funcționalității, efectuarea managementului,
dezvoltarea lor, punând la dispoziție echipamentele necesare în acest scop.
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Conform acestui contract au fost aprobate 4 programe de joc:
-loteria (GSM, cartele răzuibile, loteria pe hârtie);
-video loterie;
-pariuri sportive;
-jocuri online.
Ca urmare la contractul de colaborare din data de 19.08.2011, au fost
semnate ca anexe și alte 4 contracte, care specifică fiecare program în parte, modul
lor de desfășurare, respectiv relațiile dintre parteneri, activitățile părților, distribuția
veniturilor, dar și taxe în caz de încetare a contractului.
Ca prim program de joc și unicul program desfășurat în perioada activității
de parteneriat, a fost loteria națională SMS-”Milioane pentru Moldova”.
Piaţa produsului în cazul investigației date o reprezintă „piața prestării
serviciilor în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc”.
2.2 Piaţa geografică relevantă cuprinde zona în care sunt localizaţi agenţii
economici implicaţi în livrarea produselor incluse în piaţa produsului, zona în care
condiţiile de concurenţă sunt suficient de omogene şi care poate fi diferenţiată în
arii geografice vecine datorită, în special, unor condiţii de concurenţă substanţial
diferite. În mod similar, noţiunea de piaţă geografică se referă şi la servicii.
Piața geografică va fi definită ca întreg teritoriu al Republicii Moldova, dat
fiind faptul că potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) și (2) din Legea cu privire la
organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16.12.2016, activitatea de
organizare și desfîșurare a loteriilor reprezintă monopol de stat și se realizează de
către Loteria Națională a Moldovei, pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Piaţa relevantă este „piața prestării serviciilor în domeniul organizării și
desfășurării jocurilor de noroc pe întreg teritoriu Republicii Moldova”.
III.

Acte şi fapte constatate

La data de 05.12.2013, în adresa Consiliului Concurenței, prin intermediul
Procuraturii Generale a Republicii Moldova, a parvenit demersul deputatului în
Parlamentul Republicii Moldova, Corina Fusu, pentru organizarea controlului
circumstanțelor invocate, conform competenței. În general, demersul doamnei
deputat se referă la scrisoarea adresată Președintelui Republicii Moldova, Nicolae
Timofti, publicată pe siteul http://www.jurnal.md la data de 25.10.2013, cu
denumirea: De ce prosperă mafia tutelată de ex-premierul Filat? În articol se
menționează, că LNM a fost creată pentru a asigura protecția consumatorului
împotriva acțiunilor de manipulare prin joc, fraudei, spălării de ban, dependenței
sau altor crime financiare. De asemenea, în articol se mai menționează, că în
perioada de activitate LNM n-a declarat nici un venit la bugetul de stat, beneficiază
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de scutirea plății licenței pentru activitatea desfășurată și nu-și onorează
obligațiunile stipulate în contractul bilateral încheiat cu Amaya.
În cadrul investigației s-a stabilit, că prin Hotărârea Guvernului nr. 371 din
24.05.2011, s-a acceptat propunerea Ministerului Finanțelor privind crearea, în
modul stabilit de lege, a Societății pe Acţiuni „Loteria Naţională a Moldovei”, fiind
totodată investită cu dreptul de a desfășura activitate în domeniul jocurilor de
noroc, care potrivit art. 29 alin. (9) din Legea cu privire la jocurile de noroc nr.
285-XIV din 18.02.1999, constituie monopolul statului.
Prin modificarea art. 8 alin. (1) lit. a), pct. 5) din Legea privind reglementarea
prin licențiere a activității de întreprinzător nr. 451-XV din 30.07.2001,
desfășurarea loteriei naționale nu se supune reglementării prin licențiere.
Potrivit Hotărârii Curții Constituționale nr. 11 din 28.05.2013, Curtea a
recunoscut constituțională sintagma ”(cu excepția monopolului de stat exercitat în
condițiile Legii cu privire la jocurile de noroc nr. 285-XIV din 18.02.1999)” din
art. 8 alin. (1), lit. a), pct. 5) al Legii privind reglementarea prin licențiere a
activității de întreprinzător nr. 451-XV din 30.07.2001, în redacția Legii nr. 267 din
23.12.2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
La data de 19.12.2013 Consiliul Concurenței a solicitat de la LNM documentele
confirmative care au stat la baza selecției ”AmayaGaming Group” Inc., contractul
încheiat cu această întreprindere, precum și statutul LNM.
Prin scrisoarea nr. 02 din 02.01.2014 LNM a remis în adresa Consiliului
Concurenței oferta ”AmayaGaming Group” Inc. de stabilire a unui parteneriat
public-privat cu Guvernul Republicii Moldova. Potrivit acestei oferte,
”AmayaGaming Group” Inc. urma să furnizeze soluții de administrare și
consultanță pentru operațiunile de joc pe cont propriu, în rezultatul cărora LNM va
genera noi venituri pentru bugetul de stat și anume:
 4-6 milioane de dolari în primul an;
 6-8 milioane dolari în anul 2-4;
 8-14 milioane dolari în anul 5.
Conform scrisorii, selectarea ”Amaya Gaming Group” Inc. s-a efectuat la
direct, fără publicarea unui anunț și fără organizarea unui concurs de oferte.
Prin scrisoarea nr. 16-04/08 din 01.03.2014, Ministerul Finanțelor a remis în
adresa Consiliului Concurenței statutul LNM, comunicând că orice informație care
vizează activitatea economico-financiară a LNM, ca subiect distinct al raporturilor
juridice, urmează a fi solicitată anume de la aceasta.
În rezultatul examinării preliminare, Plenul Consiliului Concurenței a emis
Dispoziția nr. 2 din 10.04.2014, prin care s-a dispus inițierea investigației privind
semnele încălcării art. 12 din Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către
autoritățile responsabile de supravegherea și controlul asupra desfășurării jocurilor
de noroc.
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La data de 30.04.2014, Consiliul Concurenței a solicitat de la LNM toate
procesele-verbale ale ședințelor Adunării generale a acționarilor, lista companiilor
care au fost examinate în cadrul selecției partenerului de colaborare în domeniul
jocurilor de noroc ș.a.
Prin scrisoarea nr. 33 din 20.06.2014, LNM a remis în adresa Consiliului
Concurenței procesul-verbal al Adunării generale extraordinare a Acționarilor din
19.08.2011 prin care a fost împuternicit administratorul LNM să țină cont de
următoarele condiții, reguli și limite la semnarea contractului:
1. Contractul se încheie între S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” și ”Amaya
Gaming Group” Inc. în scopul realizării jocurilor de noroc, obținerii și
distribuirii între parteneri a veniturilor rezultate din activitatea desfășurată în
comun.
2. S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” va organiza și desfășura activități de
jocuri de noroc în conformitate cu competențele deținute prin actele sale
constitutive și în conformitate cu prevederile legale incidente.
3. ”Amaya Gaming Group” Inc., pe investiția proprie va asigura realizarea
activităților de implementare a infrastructurii necesare, management și
dezvoltare la un standard înalt de calitate a programelor de jocuri de noroc
organizate de către S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”.
4. Contractul va intra în vigoare la data semnării de către reprezentanții
autorizați de către ambele părți și va fi valabil pe o perioadă de 20 ani,
reînnoindu-se în mod automat pentru alți 5 ani, în lipsa unei solicitări
contrare a oricărei părți, adresată cu minim 360 zile înaintea împlinirii
duratei contractului.
Condiția contractuală privind valabilitatea contractului pe un termen de 20
ani a fost condiționată de necesitatea efectuării unor investiții de proporții pe o
piață relativ mică, iar pentru recuperarea investițiilor va fi necesar un parteneriat de
durată.
Tot la data de 19.08.2011, între LNM și ”Amaya Gaming Group” Inc. a fost
încheiat un contract privind susținerea LNM în activitățile de implementare a
soluțiilor de jocuri de noroc, asigurarea funcționalității, efectuarea
managementului, dezvoltarea lor, punând la dispoziție echipamentele necesare în
acest scop.
După natura juridica a contractului din 19.08.2011, acesta este un contract de
parteneriat public-privat. Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr.179 din
10.07.2008 definește parteneriatul public-privat ca un contract de lungă durată,
încheiat între partenerul public şi partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor
de interes public, fondat pe capacităţile fiecărui partener de a repartiza
corespunzător resursele, riscurile şi beneficiile. La fel, legea stabilește principalele
forme contractuale de realizare a parteneriatului public-privat: antrepriză/prestări
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servicii, administrare fiduciară, locaţiune/ arendă, concesiune, societate comercială
sau societate civilă, precum și prin alte modalități care nu sunt expres interzise de
lege, avînd următoarele elemente ce caracterizează asemenea tipuri de contracte:
- scopul principal al unui contract de parteneriat public-privat constă în
creşterea eficienţei utilizării mijloacelor financiare publice, construcţia,
reabilitarea, renovarea, dezvoltarea şi managementul efectiv al infrastructurii
sectorului public prin atragerea şi folosirea adecvată, după caz, a investiţiilor,
inovaţiilor, expertizei şi capacităţilor manageriale ale sectorului privat. În sensul
contractului din 19.08.2011, pct. 3 prevede, că ”Amaya Gaming Group” Inc. va
asigura managementul programelor prin efectuarea tuturor activităților ce țin de
administrarea și menținerea bunurilor furnizate și a infrastructurii implementate;
- contractul de parteneriat public-privat se încheie, de regulă, pe termen mediu
sau lung, până la 50 de ani. Datorită complexităţii sale, multiplelor obiective şi
sarcini pe care şi le asumă părţile, raporturile părţilor оn cadrul unui contract de
parteneriat public-privat sunt pe termen de lungă durată şi presupun realizarea pe
etape a anumitor activităţi contractuale. Conform prevederilor cap. IV din
contractual din 19.08.2011, contractul va fi valabil 20 ani, reînoindu-se în mod
automat pentru alții 5 ani;
- în baza contractului de parteneriat public-privat, de regulă, responsabilitatea
generală pentru furnizarea unui serviciu public este transferată către o companie
privată, în timp ce autoritatea publică competentă îşi păstrează responsabilitatea
luării deciziilor privind derularea proiectului. După caz, contractul poate prevedea
un volum diferit de sarcini şi servicii transferate către sectorul privat. De
menționat, că LNM a fost constituită de către Ministerul Finanțelor pentru
prestarea serviciilor în domeniul jocurilor de noroc, fiind instituit monopol de stat.
La rîndul său, LNM, după semnarea contractului cu ”Amaya Gaming Group” Inc.
din 19.08.2011, a transmis acesteia responsabilitatea de realizare a activităților de
implementare a infrastructurii necesare, management și dezvoltare a programelor
jocurilor de noroc.
Prin scrisoarea nr. 19-06/811 din 12.06.2015, Ministerul Finanțelor a informat
Consiliul Concurenței, că în conformitate cu decizia Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 19.08.2011
s-a hotărât ca procedurile de negociere a contractului de colaborare cu partenerii
străini să fie delegate administratorului LNM.
La 10.11.2016, în rezultatul intervievării administratorului LNM, acesta a
comunicat:
 mijloacele bănești în sumă de (…) lei alocate de către Ministerul Finanțelor
pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nu erau suficiente;
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 contractul de colaborare încheiat cu ”Amaya Gaming Group” Inc. nu-l
consideră ca un contract de parteneriat public-privat, dar contract de societate
și nu este reglementat de Legea cu privire la parteneriatul public-privat;
 n-a organizat concurs de oferte din considerentul că ”Amaya Gaming Group”
Inc. a fost unicul investitor care și-a dat interesul de a colabora cu LNM, fără
a explica modalitatea de negociere directă cu compania canadiană și motivul
nepublicării anunțului public despre organizarea unui concurs în acest sens;
 contractul încheiat între LNM și ”Amaya Gaming Group” Inc. a fost reziliat
în luna iulie 2015 din cauza refuzului acesteia de a mai activa în colaborare cu
LNM pe piața Republicii Moldova;
 toate bunurile materiale în valoare de aproximativ (…) lei și mijloace bănești
în sumă de (…) din partea ”Amaya Group” SRL au fost transmise cu titlu
gratuit către LNM întru soluționarea amiabilă ca rezultat a rezilierii
contractului din 19.08.2011 înainte de expirarea termenului.
În cadrul interviului efectuat cu administratorul LNM, au fost solicitate
informații suplimentare referitoare la decizia și acordul de reziliere a contractului
de colaborare între LNM și ”Amaya Gaming Group” Inc., facturile fiscale și actele
de predare-primire a bunurilor ”Amaya Gaming Group” Inc. către LNM ca rezultat
a rezilierii contractului de colaborare, rapoartele financiare ale LNM pentru
perioada 2012-2015 și actele inspectării tematice a activității economicofinanciare a LNM pe toată perioada de activitate.
La data de 15.11.2016, prin scrisoarea nr. 105/2016, LNM a prezentat
procesul-verbal nr. 1 al Adunării generale anuale a acționarilor LNM din data de
12.05.2015, Acordul cu privire la rezilierea contractului semnat la 19.08.2011,
facturile fiscale și actele de predare-primire a bunurilor din 21.09.2015, rapoartele
financiare pentru anii 2011-2015 și actele inspectării tematice ale Inspecției
Financiare din 27.12.2013 și 27.05.2016.
În perioada 20.04.2016-27.05.2016, Inspecția Financiară a efectuat un control
tematic pe marginea activității LNM, referindu-se și la corectitudinea încheierii
contractului semnat la 19.08.2011 și anume:
 potrivit capitolului VI, articolele 25-30 din Legea cu privire la parteneriatul
public-privat, nr. 179 din 10.07.2008 sunt specificate procedurile iniţiere, de
selectare şi perfectare a contractului de parteneriat, iar LNM nu a ţinut cont de
prevederile cap. VI articolele 25- 30 din Legea indicată la selectarea partenerului
privat.
 contrar prevederilor art. 25 lit. b), c), e), f) şi g), art. 26(1) şi art.27(1) din
Legea cu privire la parteneriatul public-privat, nr. 179 din 10.07.2008, LNM a
iniţiat, perfectat şi încheiat contractul de parteneriat public-privat cu AMAYA,
semnat la data de 19.08.2011, fără elaborarea unui studiu de fezabilitate care să
demonstreze oportunitatea iniţierii parteneriatului public-privat cu avizarea
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studiului de fezabilitate la Agenţia Proprietăţi Publice, fără desemnarea de către
LNM a membrilor comisiei de selectare a partenerului privat în condiţiile legii,
fără publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a unui comunicat
informativ privind desfăşurarea concursului de selectare a partenerului privat în
condiţiile legii, şi fără transmiterea spre publicare sau publicarea pe pagina web a
Agenţiei Proprietăţi Publice a documentaţiei necesare concursului de selectare a
partenerului privat, fapte ce au generat încălcări semnificative în procesul de
selectare a partenerului privat.
Referitor la distorsionarea concurenței în procesul de selectare a partenerului
privat la etapa încheierii contractului de parteneriat public-privat între LNM și
”Amaya Gaming Group” Inc., se menționează că au existat și alți potențiali
concurenți pe piața prestării servciiilor în domeniul jocurilor de noroc.
Astfel, la data de 28.11.2016, în rezultatul intervievării administratorului S.A.
”Loteria Moldovei”, acesta a comunicat:
 suma investițiilor întreprinderilor nerezidente în activitatea SA ”Loteria
Moldovei” a constituit aproximativ (…);
 nici Guvernul Republicii Moldova, nici reprezentanții SA ”Loteria Națională a
Moldovei” n-au discutat niciodată despre o activitate de parteneriat publicprivat în domeniul jocurilor de noroc;
 n-a fost anunțat nici un concurs public despre prezentarea unei oferte privind
investiția în activitatea LNM:
 ar fi acceptat o colaborare dintre SA ”Loteria Moldovei” și LNM.
IV. Calificarea legală a acţiunilor constatate
Potrivit art. 126 alin. (2) lit. b) din Constituția Republicii Moldova, „Statul
trebuie să asigure libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia
concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de
producţie”.
În conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei nr. 183 din
11.07.2012, sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor
administraţiei publice centrale sau locale care restrâng, împiedică sau denaturează
concurenţa, precum stabilirea de condiţii discriminatorii sau acordarea de privilegii
pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute de
lege.
Conform art. 29 din Legea cu privire la jocurile de noroc nr. 285 din
18.02.1999, în vigoare la data semnării contractului din 19.08.2011 între LNM și
”Amaya Gaming Group” Inc., loteria națională constituie monopolul statului. În
scopul creării cadrului instituţional necesar realizării prevederilor art. 29 alin. (9)
din Legea cu privire la jocurile de noroc nr. 285-XIV din 18.02.1999 şi în temeiul
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art. 6 alin. (1), lit. e) din Legea privind administrarea şi deetizarea proprietăţii
publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, prin Hotărârea Guvernului nr. 371 din
24.05.2011, a fost creată S.A. „Loteria Naţională a Moldovei”, fondator fiind
Ministerul Finanţelor. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 371 din 24.05.2011, unica
întreprindere care are dreptul să desfășoare loterii pe teritoriul a 4 și mai multe
unități administrativ-teritoriale este S.A. „Loteria Naţională a Moldovei”.
Potrivit art. 8 alin. (1) lit. g) pct. 44 din Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind
reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, este supusă
reglementării prin licențiere, de către Ministerul Finanțelor, activitatea în domeniul
jocurilor de noroc, întreținerea cazinourilor.
De menționat, că în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea cu privire la
parteneriatul public-privat nr. 179 din 10.07.2008, (1) În procesul de selectare a
partenerului privat, partenerul public nu este în drept să limiteze în nici un mod
concurenţa dintre ofertanţi. (2) Se interzice participarea simultană şi independentă
la procedura de selectare a partenerului privat a persoanelor juridice şi a filialelor
acestora în calitate de ofertanţi. (3) La stabilirea numărului de ofertanţi invitaţi
trebuie să se ia în considerare necesitatea asigurării unei concurenţe reale.
În conformitate cu prevederile art. 18 din Statutul LNM, organul suprem de
conducere al societății este Adunarea generală a acționarilor. Orice decizie a
acesteia este obligatorie pentru Consiliul de conducere și organul executiv.
Ministerul Finanțelor, care deținea 100 % din acțiunile statului în această societate,
controla activitatea LNM prin reprezentantul său.
În cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor LNM din 19.08.2011,
Ministerul Finanțelor a acceptat încheierea contractului între LNM și ”Amaya
Gaming Group” Inc.. La data de 10.07.2015, contractul încheiat între LNM și
”Amaya Gaming Group” Inc. a fost reziliat, însă prevederile acestuia au produs
efecte juridice și după intrarea în vigoare a Legii concurenței nr. 183 din
11.07.2012. Astfel, acțiunile Ministerului Finanțelor urmează a fi calificate în baza
art. 12 alin. (1) lit. b) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, care prevede:
,,Sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor
administraţiei publice centrale sau locale care restrâng, împiedică sau denaturează
concurenţa, precum stabilirea de condiţii discriminatorii sau acordarea de privilegii
pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute de
lege”.
La 22.06.2017 a fost remis raportul de investigație în adresa părților în cauză
pentru prezentarea observațiilor în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea
Concurenței nr. 183 din 11.08.2017. După expirarea termenului de 30 zile
lucrătoare de la data primirii raportului de investigație, părțile în cauză n-au
prezentat Consiliului Concurenței nici o observație asupra acestuia.
În temeiul art. 41 şi art. 46 al Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012,
9

Plenul Consiliului Concurenței:
DECIDE:
1. A constata acţiunile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova,
manifestate prin acordarea de privilegii neprevăzute de lege companiei canadiene
”Amaya Gaming Group” Inc. la încheierea contractului de parteneriat public-privat
din 19.08.2011, în scopul desfășurării activității în domeniul jocurilor de noroc prin
intermediul SA ”Loteria Națională a Moldovei”, drept încălcare a prevederilor art.
12 alin. (1) lit. b) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012;
2. A informa părțile implicate despre decizia adoptată.

Președintele Plenului
Consiliului Concurenței

Viorica CĂRARE
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