
 

 
Dlui Andrei Usatîi 
Ministrul Sănătăţii 
 
Copie: Dlui Alexandru Coman                                                                                                                
Director General, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 
 
Copie: Dlui Mihai Moldovanu 
Viceprim-ministru  
 
Copie: Dlui Valeriu Lazăr 
Viceprim-ministru 
Ministrul Economiei  
 
Ref: Comercializarea medicamentelor pe perioada efectuării controlului de stat ulterior selectiv al 
medicamentelor. 
 
 
Mult stimate dle Ministru, 
 
Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) venim 
să Vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni.  
 
Prin prezenta, dorim să Vă rugăm respectuos să interpretaţi prevederea cuprinsă în punctul 20 al Regulamentului 
de  stat  al  calităţii medicamentelor  în Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 521 din 
01.06.2012  (în  continuare  ”Regulament”), care, în opinia noastră, este formulată ambiguu în varianta actuală a 
textului.  
 
Prevederea sus-menţionată stipulează că, “ Controlul de  stat  ulterior  selectiv al medicamentelor  se efectuează  
în termen de până la 40 zile lucrătoare din ziua prelevării probelor.” Aceasta, însă nu specifică dacă pe durata 
efectuării controlului de stat ulterior selectiv, medicamentele pot fi sau nu pot fi comercializate.  
 
În opinia noastră, pentru  a  nu  împiedica activitatea  fie  a întreprinzătorilor  care  au trecut  controlul  de  stat 
preventiv,  fie  a  celor  a  căror medicamente  sunt  fabricate conform  Regulilor  de  Bună Practică  de  Fabricaţie  
(GMP), controlul trebuie să se efectueze  fără  a  suspenda activitatea  comercială  a întreprinzătorilor, aşa precum 
este stipulat în: 
 

1. Art.3, Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, care prevede 
că unul din pricipiile fundamentale ale controlului este “l) neadmiterea afectării şi/sau suspendării activităţii 
persoanei supuse controlului”. Menţionăm că această lege a fost publicată în Monitorul Oficial la 31.08.2012 şi va 
intra în vigoare în câteva luni. 

 

2. Art. 27 din Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător care 
prevede că “(1) Organelor de control şi colaboratorilor acestora li se interzice, în procesul realizării funcţiilor de 
control, să afecteze funcţionarea normală a persoanei supuse controlului şi/sau să întreprindă măsuri ce vor 
conduce la suspendarea completă sau temporară a activităţii acesteia, cu excepţia cazurilor cînd continuarea 
activităţii ar cauza iminent daune grave vieţii şi sănătăţii oamenilor; (2) Orice daune cauzate persoanei supuse 
controlului prin încălcarea prevederilor alin.(1) de către organele de control şi colaboratorii acestora în procesul 
realizării funcţiilor de control, prin prescripţiile şi deciziile luate în urma efectuării controlului, vor fi reparate din 
contul organului de control. În cazul nerezolvării pe cale amiabilă a conflictului, persoana prejudiciată poate 
acţiona în instanţa de judecată organul de control şi/sau colaboratorii acestuia.” 



 

3. Art.16 din Legea 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 
întreprinzător, care prevede că  principiul echitabilităţii (proporţionalităţii) în efectuarea controlului asupra 
activităţii de întreprinzător presupune “c) tratarea dubiilor apărute la aplicarea legislaţiei în favoarea 
întreprinzătorului”.  
 

În contextul de mai sus , rugăm respectuos să ne confirmaţi dacă modalitatea de interpretare a situaţiei expusă 
mai sus, este una corectă. 

 
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”   
Str. Puskin 45B 
Chişinău, MD 2004 
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