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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 Ștefan Creangă, Președintele Comisiei economie, buget şi finanţe    

Domnului Radu Mudreac, Președintele Comisiei agricultură şi industrie alimentară  

Doamnei Raisa Apolschii, Președintele Comisiei juridice, numiri şi imunităţi   

Fracțiunilor Parlamentare  

 

 

Nr. 11 din 10 martie 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 înaltele noastre 

consideraţiuni. 

 

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 și ținând cont de importanța pieței produselor din tutun pentru economia Republicii 

Moldova, vrem să atragem atenția dumneavoastră asupra acestui Proiect de lege, care stabilește un 

șir întreg de reglementări, interdicții și restricții fără precedent și care presupune modificarea 

esenţială a condiţiilor de activitate în domeniul producerii, prelucrării, fabricării şi comercializării 

produselor din tutun. În continuare ne vom referi în special la aspecte de procedură, fără a sublinia 

obiecții semnificative privind conținutul Proiectului de lege, care vor fi ulterior expuse de către părţile 

interesate. 

 

Organizaţiile semnatare a acestei scrisori înţeleg şi susţin dorinţa Guvernului Republicii Moldova de a 

atinge obiectivele de politici publice. Cu siguranță, susținem acțiunile care ar îmbunătăți viața și 

sănătatea oamenilor din Moldova. 

 

Cu toate acestea, subliniem că atingerea acestor scopuri nu scuză mijloacele, nu poziţionează acest 

Proiect de lege mai presus decât alte proiecte şi nu anulează procesul de tehnică legislativă garantat 

prin legislaţia Republicii Moldova. 
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În cadrul procesului de consultări publice, atât la nivel de ministere de ramură, cât și la etapa de 

examinare de către legislativ, AmCham Moldova și EBA Moldova au sesizat în repetate rânduri 

carențele acestui Proiect de lege (demersurile se anexează).  

 

Cu regret, autorul proiectului, Ministerul Sănătății a ignorat majoritatea propunerilor, iar operatorii 

pieței produselor din tutun au fost excluși din start de la discuții ceea ce a prejudicuat substanțial 

procesul de creație legislativă, fapt ce creează în continuare îngrijorarea mediului de afaceri.  

 

În acest sens, apreciem dialogul deschis inițiat de către Parlamentul Republicii Moldova în cadrul 

procesului de examinare a Proiectului de lege prin organizarea consultărilor publice cu reprezentanții 

comisiilor de profil și abordarea aspectelor ce țin de reglementarea domeniului. 

 

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, întru continuarea acestui proces, solicităm respectuos stabilirea, în termeni 

rezonabili, a unei întrevederi cu dumneavoastră și cu reprezentanții comisiilor de profil 

implicate în procesul de analiză a Proiectului de lege, în scopul reinițierii procesului de 

consultări pe marginea acestuia. 

 

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 

 

 

  
  
 


