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Domnului Andrian Candu, 

Președintele Parlamentului Republicii Moldova 

 

Copie: 

Doamnei Liliana Palihovici, Vicepreședinte al Parlamentului 

Domnului Vladimir Vitiuk, Vicepreședinte al Parlamentului 

Doamnei Oxana Domenti, Președintele Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie    

Domnului Radu Mudreac, Președintele Comisiei agricultură şi industrie alimentară  

Domnului Ștefan Crangă, Președintele Comisiei economie, buget şi finanţe    

Doamnei Raisa Apolschii, Președintele Comisiei juridice, numiri şi imunităţi   

Fracțiunilor Parlamentare  

 

 

Nr. 27 din mai 2015 

 

Ref: Proiectul de lege nr. 35 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (privind controlul 

tutunului) 

 

Stimate Domnule Președinte,  

 

În numele Asociației Patronale Camera de Comerţ Americană din Moldova (AmCham Moldova) și Asociaţiei 

Businessului European (EBA Moldova), venim să vă asigurăm de înalta noastră consideraţie. 

Prin prezenta, exprimăm îngrijorarea noastră în legătură cu Proiectul de lege nr. 35 privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative (în continuare Proiectul de lege), aprobat de către Parlamentul Republicii 

Moldova în prima lectură pe data de 18 iulie 2014. 

În acest context, menționăm că în ultimele zile una dintre comisiile de profil, Comisia protecție socială, 

sănătate și familie a inițiat un grup de lucru care să analizeze Proiectul de lege, din care fac parte membrii 

Comisiei, reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Organizației Mondiale a Sănătății.   

Spre regret, și în detrimentul obiectivului de transparență a procesului decizional și al normelor de creație și 

tehnică legislativă, comisiile parlamentare sesizate în fond, Comisia economie, buget și finanțe, Comisia 

agricultură și industrie alimentară, Comisia juridică, numiri și imunități, ministerele de ramură (Ministerele 

Economiei, al Finanțelor și al Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și reprezentanții mediului de afaceri 

per ansamblu, inclusiv și asociațiile patronale pe care le reprezentăm, AmCham Moldova și EBA Moldova, au 

fost excluse din procesul de consultare. 

Totodată, în raportul pentru Lectura I-a al Proiectului de lege, Comisia economie, buget și finanțe a menționat 

despre „necesitatea unei analize repetate a impactului de reglementare și examinarea de comun cu 

reprezentanții ministerelor economiei și al finanțelor pentru identificarea consecințelor de ordin economic și cu 

impact asupra mediului de afaceri și ale bugetului de stat și a nu admite trecerea businessului cu țigările și 

produsele din tutun din oficial în tenebru”.  
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Mai mult decât atât s-a solicitat expres Comisiei de profil cooptarea în cadrul examinării pentru Lectura a II-a, 

„a membrilor Comisiei economie, buget și finanțe pentru participare la examinarea propunerilor și 

amendamentelor de ordin economic”. (raportul se anexează) 

În acest context și ținând cont de importanța pieței produselor din tutun pentru economia Republicii Moldova, 

ținem să atragem atenția dumneavoastră că industria tutunului este unul dintre principalii contribuitori ai 

statului. În anii 2013-2014, aproximativ 5% din veniturile bugetului de stat au fost colectate din acciza pentru 

produsele din tutun. De asemenea, există peste 10.000 de puncte de vânzare care comercializează produse 

din tutun, iar circa 40.000 de cetățeni moldoveni activează direct sau indirect în domeniul tutunului.  

Suntem convinși că anume acum, fiind în plin proces de asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova 

trebuie să garanteze adeziunea la valorile europene şi la principiile unui stat de drept, inclusiv cel de 

supremaţie a legii.  

În concluzie, solicităm respectuos stabilirea în regim de urgență a unei întrevederi cu dumneavoastră și cu 

reprezentanții comisiilor de profil implicate în procesul de analiză al Proiectului de lege. 

Vă mulțumim pentru deschidere şi Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 

 

Cu deosebită considerațiune, 

 

 

Mila Malairău, 

Director executiv 

AmCham Moldova 

 

 

Mariana Rufa, 

Director executiv 

EBA Moldova 

 

 

  
  
 


