
 

 
 
În atenția Dlui Pavel FILIP 
Ministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova  
 

 
Nr. 52 din 21 august 2015 
 
Ref: Urgentarea promovării proiectului Legii Poştei 
 
 

Stimate Dle Ministru, 
 

Asociaţia Patronală “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) 

solicită relansarea inițiativei legislative pentru promovarea și adoptare a proiectului noii legi a poștei. 

În cadrul consultărilor publice ținute în 2014, AmCham Moldova și-a exprimat susținerea efortului 

Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în vederea asumării obligației de a armoniza legislația 

națională cu  Directiva Poștală Europeană 97/67/EC. 

Înțelegând că, autoritățile publice au sarcini, inter alia, de a crea și asigura în Republica Moldova un mediu 

juridic stabil, previzibil și favorabil pentru dezvoltarea armonioasă a afacerii și reglementarea relațiilor 

sociale, ne exprimăm încrederea că această sarcină trebuie să fie încadrată în termenele de promovare și 

realizare a procesului legislativ rezonabil, respectând aplicarea actului în timp, spațiu și asupra persoanei în 

depență de relațiile noi sociale apărute care necesită o intervenție diligentă din partea statului.  

Dorim să atragem atenția că, în contextul evoluțiilor sociale, economice și informaționale progresiste ale 

societății moderne Legea poștei nr. 463-XIII din 18.05.1995 a devenit un act ce nu corespunde cerințelor 

actuale, fapt ce nu permite realizarea obligației pozitive a statului de a garanta furnizarea serviciului poștal 

în conformitate cu actele UPU?. 

Credem că prin promovarea proiectului de lege prezentat supra va fi asigurată liberalizarea treptată și 

controlată a pieții și va fi eliminat vidul legislativ, fapt ce va duce la asigurarea cetățenilor și a mediului de 

afaceri cu serviciu poștal universal conform dezideratelor naționale și comunitare.  

Astfel, adoptarea legii noi este un imperativ atât pentru autoritățile statului, cât și pentru ramura serviciilor 

poştale.  

În lumina celor expuse mai sus, rugăm respectuos relansarea și promovarea proiectului de lege.  

 

Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 
 

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

 



 

 

 


