
 
 

 

Dlui Iurie Leancă 

Prim-ministru al Republicii Moldova 

 

Dlui Andrei Usatîi 

Ministrul Sănătăţii 

Dlui Alexandru Coman                                                                                                                

Director General, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 

 

Dlui Eremei Priseajniuc 

Consilier principal de stat al Primului-ministru 

 

 

 

Ref: Proces defectuos de consultare şi aprobare a Regulamentului  privind condiţiile de plasare pe 

piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active, Cu privire la tarifele pentru serviciile prestate 

de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Pentru aprobarea Regulamentului 

privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale, Pentru aprobarea Regulamentului 

privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro 

 

 

Stimate autorităţi,  

 

Camera de Comerţ Americană din Moldova (AmCham) doreste să-şi exprime profunda  îngrijorare 

cu privire la procesul defectuos de consultare a mediului de afaceri în cazul proiectelor sus-

menţionate, aprobarea pripită a acestora în şedinţa Guvernului din 16 aprilie 2014 şi 

nerespectarea indicaţiilor primului-ministru cu privire la organizarea ulterioară a consultărilor 

cu patronatele. (Anexa 1 – extras din Procesul verbal al sedintei Guvernului din 16.04.2014) 

 

Procesul deficitar de consultare a mediului de afaceri 

AmCham a expediat încă în data 27 februarie 2014 o scrisoarea de pozitie (Nr.16) către Ministerul 

Sănătăţii pe marginea proiectului de HG cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către 

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în care a susţinut iniţiativa autorităţilor de a 

efectua o actualizare a tarifelor, însă cu respectarea legilor şi celor mai bune practici internaţionale. 

Scrisoarea conţinea propuneri concrete de îmbunătăţire a proiectului, cu inculderea argumentărilor 

şi exemplelor necesare din practica internaţională (Anexa 2). Ministerul Sănătăţii nu a dat niciun 

răspuns la demers nerespectând astfel Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare, Legea 

nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legea nr. 235 din 20.07.2006cu 

privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. 

 

Mai mult decât atât, Analiza Impactului de Reglementare a acestui proiect a fost dezbătută în 

repetate rânduri în şedinţa Grupului de Lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activităţii 

de Întreprinzător (Ghilotina). În afară de AmCham şi Asociatia Patronală în domeniul Conformităţii 

http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.04.2014/Intr09.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.04.2014/Intr09.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.04.2014/Intr07.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.04.2014/Intr07.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.04.2014/Intr08.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.04.2014/Intr08.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.04.2014/Intr10.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.04.2014/Intr10.pdf


Produselor, Asociatia Producătorilor şi Furnizorilor de Dispozitive Medicale şi Echipamente de 

Laborator, au venit cu aviz şi s-au expus asupra necesitatii stringente de a opera modificări în 

modalitatea promovării acestor proiecte, astfel încât să corespundă cadrului legal în vigoare. 

Ministerul Sănătăţii nu a luat în consideratie cele mai importante dintre obiecţiile Grupului de 

Lucru primind astfel aviz negativ din partea acestuia.   

 

Aprobarea pripită a proiectelor în şedinţa Guvernului din data de 16 aprilie, 2014 

În pofida obiecţiilor declarate în mod repetat de către mediul de afaceri, am fost surpinsi să aflăm 

că proiectele au fost propuse spre aprobare în şedinta guvernului din 16 aprilie şi au fost aprobate 

de principiu astfel  ignorându-se totalmente pozitia manifestată de societatea civilă.  

 

Nerespectarea indicaţiilor primului-ministru 

Proiectele au fost aprobate de principiu, cu condiţia organizării unui Grup de lucru care să analizeze 

oportunităţile de îmbunătăţire ale proiectului. Pimul-ministru a mentionat expres în şedinţă 

necesitatea de a fi incluse în discuţie şi patronatele până vinerea acelei săptămâni. Indicaţiile date 

în mod public de catre Primul-ministru nu au fost îndeplinite nici până în ziua de azi,   ceea ce 

crează mari îngrijorări în rândul mediului de afaceri. 

 

Cosiderăm că, incidente prin care proiecte de Hotarâri de Guvern, insuficient fundamentate 

sau deficitare în materie de interes general, sunt subit propuse spre aprobare, fără a fi 

suficient consultate, sunt de natură a umbri mecanismele democratice. Dezaprobăm 

tentativele de adoptare facilă și fară consultări de fond a unor acte normative care au impact asupra 

activităţii de întreprinzător şi nu numai. 

 

Menţionam că, consultarea societăţii civile nu trebuie sa reprezinte doar o formalitate, consultarea 

are scopul de a afla şi analiza propunerile înaintate în cadrul unui dialog constructiv între 

societatea civila şi autorităţi. 

 

Solicităm respectuos să interveniţi întru îndeplinirea indicaţiilor date de Primul-ministru cu 

referire la necesitatea implicării mediul de afaceri în procesul de îmbunătăţire a proiectelor.  

 

Reafirmăm angajamentul AmCham pentru un dialog constructiv și transparent cu autoritățile și 

susținem activ alinierea vectorilor principali ai mediului de afaceri pentru cauza interesului 

național printr-un model de țară modern, competitiv și durabil.   

 

În aşteptarea răspunsului Dvs., ne exprimăm speranţa şi deschiderea spre o colaborarea 

constructivă pe viitor. 

Vă mulţumim pentru atenţia acordată şi Vă rugăm să primiţi asigurările celei mai înalte 

consideraţii. 

Cu un deosebit respect, 

                                                  

Mila Malairău  

Director executiv al Asociaţiei Patronale   

“Camera de Comerţ Americană din Moldova”   


