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Ref.: Solicităm adoptarea de urgență a unei perioade de derogare pentru implementarea noilor cerințe
față de pachetele de țigarete, concomitent cu aprobarea de urgență a Hotărârii de Guvern cu privire la
aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din
tutun
Stimate domnule Președinte,
În numele Asociației Patronale ”Camera de Comerț Americană din Moldova”(în continuare ”AmCham
Moldova”) și a Asociației Businessului European, ne exprimăm profunda îngrijorare în legătură cu faptul
că, la mai bine de doi ani de la adoptarea noilor prevederi ale Legii 278 din 14.12.2007 privind controlul
tutunului nu a fost aprobat cadrul normativ subsidiar aferent ambalării și etichetării produselor din
tutun, inclusiv biblioteca electronică cu avertismente de sănătate.
Implementarea noilor avertismente de sănătate și a noilor cerințe față de pachetele de țigarete
reprezintă un element cheie al Legii 278 din 14.12.2007, în condițiile în care Guvernul Republicii Moldova
a avut obligația de a pune la dispoziția producătorilor în termen de 6 luni de la publicarea Legii 124 din
29.05.2015 cadrul normativ subsidiar aferent ambalării și etichetării produselor din tutun.
Ținem să concretizăm, că noile cerințe față de pachetele de țigarete urmau să intre în vigoare începând
cu 01.01.2018.
După cum s-a comunicat în cadrul consultărilor publice și a numeroaselor adresări ale operatorilor pieței
și a asociațiilor de business pe marginea noile prevederi ale Legii 278 din 14.12.2007, implementarea
noilor cerințe necesitau o perioadă de derogare de cel puțin 18 luni. Acest timp a fost necesar pentru
planificarea implementării noilor pachete, dezvoltarea acestora, identificarea furnizorilor potriviți, testări
și verificări a calității imprimării, publicarea materialelor tipografice, împachetarea produselor din tutun,
import, distribuție etc. Este vorba de sute de oameni implicați în procesul implementării noilor cerințe şi
de costuri majore de conformare suportate de producătorii locali şi internaționali.
Menționăm de asemenea faptul că Proiectul Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și
etichetarea produselor din tutun a fost avizat negativ de Grupul de lucru de pe lângă Ministerul
Economiei pentru reglementarea activității de întreprinzător, între care și „din considerentul că agenții
economici nu vor reuși să respecte prevederile ce se propun a fi aprobate prin hotărârea Guvernului
prenotată şi din considerentul întârzierii prezentării şi punerii la dispoziția agenților economici a bibliotecii
electronice de avertismente de sănătate.” (A se vedea în anexă extrasul din Procesul-verbal nr. 15 din
21.06.2017).

Astfel, ținând cont de cerințele tehnologice și de producere și reieșind din termenele stabilite de către
legislația în vigoare, termene care au fost depășite flagrant, este necesară aprobarea de urgență a unei
perioade de derogare de 18 luni. Asigurarea perioadei de derogare va preveni apariția unor distorsiuni
majore în piața legală de produse din tutun legate de imposibilitatea plasării în piață a țigaretelor
începând cu 01.01.2018, fapt care poate conduce la un impact bugetar pe termen scurt și mediu de până
la 300 milioane lei pe lună.
În această ordine de idei, ținem să reiterăm, că domeniul produselor din tutun generează peste 8% din
veniturile bugetului de stat și circa 2% din PIB.
În acest context, solicităm respectuos examinarea și adoptarea proiectului de lege nr. 124 pentru
modificarea Legii 124 din 29.05.2015, care prevede adoptarea de urgență a unei perioade de derogare
pentru implementarea noilor cerințe față de pachetele de țigarete.
Avem ferma convingere că obiectivele de reglementare ale politicilor publice pot fi atinse printr-un dialog
deschis cu toate părțile implicate și sperăm în soluționarea cu celeritate a prezentului demers și în
continuarea unui dialog eficient pentru asigurarea unui cadru propice mediului de afaceri.
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