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Domnului Vladimir CEBOTARI 
Ministrul Justiției 

Nr. 65 din 3 noiembrie 2015 

Stimată doamnă Glavan, 

La data de 17 noiembrie 2015 pe site-ul www.particip.gov.md a fost publicat Proiectul Hotărârii de Guvern prin 
care se implementează trei Regulamente sanitare în domeniul controlului tutunului (cu privire la ingrediente, 
raportare, și comercializare a produselor din tutun și a produselor conexe)1. 

Ţinând cont de importanța și complexitatea subiectelor pentru operatorii pieței produselor din tutun, AmCham 
Moldova îți exprimă profunda îngrijorare în legătură cu următoarele considerente ce țin de proiectele normative 
sus menționate:  

1. Proiectele de regulamente propuse de Ministerul Sănătății nu respectă normele de tehnică legislativă în 
vigoare, și anume a Legii Nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor 
autorități ale administrației publice centrale și locale, care prevede că proiectul de act normativ întocmit 
pe baza unui act de nivel superior nu poate depăși limitele competenței instituite prin acel act și nici nu 
poate contraveni scopului, principiilor și dispozițiilor acestuia. Regulamentele, în forma în care au fost 
propuse de Ministerul Sănătății, depășesc vădit cadrul stabilit de Legea Nr. 278-XVI din 14.12.2007 privind 
controlul tutunului, la care autorul face referire în Nota Informativă și în actele propriu-zise. 

2. Documentul abundă în inexactități juridice, neconcordanțe şi erori, inclusiv trimiteri greşite la autorități 
străine (de ex. la Comisia Parlamentului European și a Consiliului, la autoritățile competente din alte state 
membre a Uniunii Europene) și la documente care nu pot fi sursă de acte legislative și normative pentru 
Republica Moldova. 

3. Regulamentele folosesc pretextul transpunerii unor acte ale Uniunii Europene, în speță Directiva 
2014/40/UE din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a 
produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE2, care nu prevede asemenea reglemetări.   

În acest sens, venim cu rugămintea de a stabili o întrevedere cu dumneavoastră pentru a discuta situația creată și 
a preveni un potențial colaps al pieței legale de produse de tutun din Republica Moldova. 

Avem ferma convingere că obiectivele de reglementare ale politicilor publice pot fi atinse printr-un dialog 
deschis cu părțile implicate, prin aplicarea unor măsuri specifice, proporționale şi fundamentate pe o analiză 
amplă a impactului de reglementare. 

Vă  multumim anticipat pentru susținere și Vă rugăm să agreați expresia înaltei noastre considerațiuni. 

Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 

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

                                                 
1
 http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2697  

2
 http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_ro.pdf  
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