
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentelor
sanitare privind ingredientele din produsele din tutun şi

produsele conexe, raportarea despre produsele din tutun şi
produsele conexe şi comercializarea produselor din tutun şi

produselor conexe
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Sănătăţii.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este instituirea unui cadru normativ subsecvent unic, întru implementarea prevederilor
Legii 278-XVI din 14 decembrie 2005 privind controlul tutunului, adaptarea aquisului
comunitar relevant (Directiva 2014/40/ue a Parlamentului European şi a Consiliului din 3
aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale
statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vînzarea produselor din tutun
şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE) şi realizarea angajamentelor
asumate în contextul ratificării Convenţiei-cadru privind Controlul Tutunului a Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, la care Republica Moldova este Parte.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.
Subsidiar, menţionăm faptul că este salutabil efortul autorităţii în vederea prevenirii şi
combaterii fenomenului în cauză. Totodată, ţinînd cont de deficienţele relevate în conţinutul
Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, întru excluderea riscului
aprobării, contrar normelor de tehnică legislativă, a unor norme incompatibile cu cadrul
normativ primar, se recomandă autorului revizuirea conceptuală a proiectului şi iniţierea unor
amendamente justificate a cadrului normativ primar de reglementare a controlului tutunului.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile
art.13 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a
activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130,
art.627), potrivit căruia proiectul de act normativ care introduce amendamente la cadrul
normativ de resort ce reglementează activitatea antreprenorială urmează a fi însoţit de
Analiza impactului de reglementare (AIR), care va reprezenta argumentarea, în baza
evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al
acestuia asupra activităţii de întreprinzător.

1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de
act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.
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II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.10 al Regulamentului sanitar privind raportarea despre produsele din tutun şi
produsele conexe, Anexa nr.2 la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentelor sanitare privind ingredientele din produsele din tutun şi
produsele conexe, raportarea despre produsele din tutun şi produsele conexe şi
comercializarea produselor din tutun şi produselor conexe:
„10. Centrul Naţional de Sănătate Publică monitorizează evoluţia pieţei ţigaretelor
electronice şi a flacoanelor de reumplere, inclusiv orice dovadă privind utilizarea ca
„poartă de acces” în rîndul tinerilor şi al persoanelor nefumătoare a dependenţei de
nicotină şi, în cele din urmă, se asigură că: […]”.

Noţiunea de „poarta de acces” utilizată în acest context este ambiguă şi determină neclarităţi
atît la capitolul delimitării esenţei şi caracteristicilor specifice fenomenului în speţă, cît şi a
circumstanţelor ce justifică în mod cert faptul că produsul este utilizat ca „poartă de acces” în
rîndul tinerilor şi al persoanelor nefumătoare a dependenţei de nicotină.
În condiţiile date, există riscul interpretării subiective eronate a noţiunii de către agenţii
economici şi aplicării discreţionare a normei de către autoritatea de control.
În acest sens, menţionăm faptul că o normă este clară, accesibilă şi previzibilă numai atunci
cînd este redactată cu suficientă precizie în aşa fel încît să permită oricărei persoane să îşi
corecteze conduita şi să fie capabilă, cu consiliere adecvată, să prevadă într-o măsură
rezonabilă consecinţele care pot apărea dintr-o normă.
De asemenea, remarcăm faptul că potrivit art.46 alin.(7) al Legii privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18
iulie 2003: „Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri
diferite, semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie, în
cadrul dispoziţiilor generale sau într-o anexă expresă, şi devine obligatoriu pentru actele
normative în aceeaşi materie”.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea utilizării termenului prenotat prin
prisma celor sus-menţionate. 

Pct.1 al Regulamentului sanitar privind comercializarea tutunului brut şi parţial
prelucrat, produselor din tutun şi produselor conexe, Anexa nr.3 la proiectul de
hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentelor sanitare privind
ingredientele din produsele din tutun şi produsele conexe, raportarea despre
produsele din tutun şi produsele conexe şi comercializarea produselor din tutun şi
produselor conexe:
„1. Prezentul Regulament stabileşte reglementări sanitare privind introducerea pe
piaţă şi comercializarea tutunului brut şi parţial prelucrat, produselor din tutun şi
anumitor produse, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere pentru ele şi
produsele din plante pentru fumat, produse în Republica Moldova, pentru a facilita
buna funcţionare a pieţei interne a produselor din tutun şi a produselor conexe, vizînd
un nivel înalt de protecţie a sănătăţii, în special pentru tineri, şi pentru a se îndeplini
obligaţiile către Uniunea Europeană şi a Convenţiei-cadru pentru controlul tutunului a
OMS.”
Capitolul II al Regulamentului sanitar privind comercializarea tutunului brut şi parţial
prelucrat, produselor din tutun şi produselor conexe, Anexa nr.3 la proiectul de
hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentelor sanitare privind
ingredientele din produsele din tutun şi produsele conexe, raportarea despre
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produsele din tutun şi produsele conexe şi comercializarea produselor din tutun şi
produselor conexe:
„Cerinţe aplicabile privind comercializarea de tutun brut şi tutun parţial prelucrat […]”.

Norma precitată depăşeşte cadrul normativ primar operînd cu termeni neconsacraţi de
legislaţia primară. Astfel, remarcăm faptul că Legea privind controlul tutunului nr.278-XVI din
14 decembrie 2007 nu defineşte categoriile de produse „tutun brut” şi „tutun parţial prelucrat”,
fapt care creează ambiguităţi şi precondiţii pentru interpretarea subiectivă a normei de către
destinatari. În condiţiile date, există riscul atribuirii discreţionare a produselor la categoriile în
speţă.
De asemenea, remarcăm faptul că potrivit art.24 alin.(2) al Legii prenotate: „Regulile de
plasare pe piaţă a produselor din tutun pentru fumat şi produselor conexe se stabilesc de
către Guvern.”.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei prin prisma celor sus-
menţionate şi excluderea din context a categoriilor reglementate extensiv „tutun brut”
şi „tutun parţial prelucrat”. 

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.7 al Regulamentului sanitar privind raportarea despre produsele din tutun şi
produsele conexe, Anexa nr.2 la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentelor sanitare privind ingredientele din produsele din tutun şi
produsele conexe, raportarea despre produsele din tutun şi produsele conexe şi
comercializarea produselor din tutun şi produselor conexe:
„7. Anual, anterior plasării pe piaţă a produselor din tutun noi sau a produselor din
tutun cu compoziţia modificată, producătorii şi importatorii produselor din tutun care
se fumează notifică Centrul Naţional de Sănătate Publică cu prezentarea:
1)nomenclatorului mărcilor comerciale şi conţinutului în ţigarete a cantităţilor
substanţelor nocive de gudron, nicotină şi monoxid de carbon;
2)listei şi cantităţilor tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a
produselor din tutun, inclusiv aditivii, pentru toate mărcile şi tipurile de produse,
precum şi nivelurile emisiilor, în formă arsă sau nearsă, după caz, în ordinea
descrescătoare a masei fiecărui ingredient inclus în produsele din tutun;
Lista ingredientelor menţionată este însoţită de o declaraţie care descrie motivele
pentru care aceste ingrediente au fost incluse în respectivele produse din tutun, cu
indicarea funcţiei şi categoriei ingredientului. Lista este întocmită în ordinea
descrescătoare a greutăţii fiecărui ingredient inclus în produs.
3)pentru ţigarete şi tutun de rulat, producătorul sau importatorul transmite un
document tehnic cu o descriere generală a aditivilor utilizaţi şi a proprietăţilor
acestora;
4)declaraţia privind provocarea de orice efect de deprindere şi dependenţă pentru
produsele din tutun şi produsele conexe care conţin în componenţa sa nicotină;”.
Pct.13: „ anual, pînă la data de 31 mai, se prezintă următoarea informaţie ce se referă
la activitatea din anul precedent: […]

Procedura reflectată supra nu corespunde prevederilor cadrului normativ primar invocat în
calitate de temei legal de către autor - art.13 al Legii privind controlul tutunului nr.278-XVI din
14 decembrie 2007. Norma prenotată, delimitează 2 proceduri distincte de raportare a
informaţiei privind produsele din tutun după cum urmează:
1) prezentarea informaţiei anterior plasării pe piaţă a produselor noi din tutun sau a
produselor cu compoziţia modificată;
2) prezentarea informaţiei pînă la data de 31 mai vis-a-vis de activitatea din anul precedent.
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Totodată, prevederile art.13 al Legii nr.278/2007enumeră exhaustiv categoriile de informaţii
ce urmează a fi prezentate de către subiecţii vizaţi - Agenţii economici care produc şi/sau
importă tutun şi/sau produse din tutun, în cadrul fiecărei proceduri de raportare şi prezentare
a informaţiei despre produse.
Astfel, în cadrul procedurii de prezentarea informaţiei anterior plasării pe piaţă a produselor
noi din tutun sau a produselor cu compoziţia modificată, subiectul urmează să prezinte:
a) lista şi cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a produselor din
tutun, pentru toate mărcile şi tipurile de produs, precum şi nivelurile emisiilor; şi
b) datele toxicologice, cunoscute producătorului sau importatorului, referitoare la
ingredientele utilizate, care ard sau nu ard, cu menţiunea privitor la efectul lor asupra
sănătăţii şi cu specificarea efectelor de generare a potenţialului de dependenţă.
Totodată, în contextul procedurii de prezentare pînă la data de 31 mai a informaţiei vis-a-vis
de activitatea din anul precedent, subiectul urmează să prezinte:
a) cantităţile de tutun, materie primă şi tutun fermentat, utilizate la fabricarea produselor din
tutun şi originea acestuia;
b) rezultatele testării emisiilor produselor din tutun fabricate şi/sau plasate pe piaţă;
c) informaţia despre activităţile de sponsorizare şi filantropie, inclusiv cheltuielile realizate
pentru aceste activităţi.
Prin urmare, constatăm incompatibilitatea prevederilor din proiect cu alte prevederi ale
legislaţiei naţionale. Circumstanţa în speţă constituie un impediment în aplicarea corectă a
prevederilor legislative şi creează premise pentru alegerea normei "convenabile" într-o
situaţie concretă, pentru alegerea subiectivă şi abuzivă a normei aplicabile.
Totodată, prevederile în speţă, depăşesc cadrul normativ primar – art.13 al Legii privind
controlul tutunului nr.278-XVI din 14 decembrie 2007, stabilind exigenţe suplimentare de
raportare.
În cele din urmă, remarcăm faptul că în conformitate cu prevederile art.5 al Legii cu privire la
principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din 20 iulie 2006:
„Articolul 5. Previzibilitatea reglementării activităţii de întreprinzător. (1) Reglementarea
activităţii de întreprinzător se efectuează prin legi, hotărîri/ordonanţe ale Guvernului şi acte
normative ale autorităţilor administraţiei publice (în continuare – acte normative).
(2) Legile stabilesc, pentru fiecare caz aparte, limitele de reglementare pentru Guvern şi/sau
pentru autorităţile administraţiei publice. Actele normative ale acestor autorităţi nu pot fi
invocate în cazul în care nu corespund prevederilor prezentei legi”.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi ajustarea prevederilor
proiectului la prevederile art.13 alin.(2)-(3) al Legii privind controlul tutunului
nr.278-XVI din 14 decembrie 2007. În acest sens, se impune necesitatea reglementării
distincte a procedurilor de raportare şi excluderea din context a cerinţelor stabilite
suplimentar celor statuate de norma primară prenotată. În aceeaşi ordine de idei,
urmează a fi revizuite şi prevederile pct.13 prin prisma 13 alin.(3) al Legii privind
controlul tutunului nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 şi excluderea din context a
cerinţelor stabilite suplimentar celor statuate de norma primară prenotată.

Pct.13 al Regulamentului sanitar privind comercializarea tutunului brut şi parţial
prelucrat, produselor din tutun şi produselor conexe, Anexa nr.3 la proiectul de
hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentelor sanitare privind
ingredientele din produsele din tutun şi produsele conexe, raportarea despre
produsele din tutun şi produsele conexe şi comercializarea produselor din tutun şi
produselor conexe:
13. Se interzice comercializarea transfrontalieră la distanţă a produselor din tutun,
tutunului pentru narghilea şi produselor conexe.”

Norma precitată depăşeşte prevederile cadrului normativ primar, or conform prevederilor
art.21 alin.(6) al Legii privind controlul tutunului nr.278-XVI din 14 decembrie 2007: „Se
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interzice publicitatea şi promovarea produselor din tutun, precum şi sponsorizarea
manifestărilor şi activităţilor legate de produsele din tutun, iniţiate pe teritoriul Republicii
Moldova şi care au efect transfrontalier”.
Totodată, careva restricţii vis-a-vis de comercializarea transfrontalieră la distanţă a
produselor din tutun, tutunului pentru narghilea şi produselor conexe nu sunt reglementate.

Recomandarea: Se recomandă revizuirea normei prin prisma celor sus-menţionate şi
excluderea restricţiei de comercializare transfrontalieră la distanţă a produselor din
tutun, tutunului pentru narghilea şi produselor conexe.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Pct.4 al Regulamentului sanitar privind raportarea despre produsele din tutun şi
produsele conexe, Anexa nr.2 la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentelor sanitare privind ingredientele din produsele din tutun şi
produsele conexe, raportarea despre produsele din tutun şi produsele conexe şi
comercializarea produselor din tutun şi produselor conexe:
„4. În cazul cînd tutunul, produsele din tutun şi produsele conexe nu corespund
indicelor calitativi şi altor cerinţe ale documentaţiei normative în vigoare este interzisă
introducerea în ţară a lotului respectiv de produse.”

Prim-plan remarcăm faptul că reglementarea precitată depăşeşte prevederile cadrului
normativ or aceasta stabileşte restricţii de import unor anumite categorii de mărfuri/bunuri.
Norma propusă este o normă în alb, or aceasta raportează importul produselor în speţă la
restricţiile elaborate şi aprobate de către Guvern şi statuate în conţinutul normelor
subsecvente, fapt ce periclitează stabilitatea raporturilor juridice reglementate.
În acest sens, evidenţiem faptul că în cazul utilizării normelor în cauză, elementele (factorii)
coruptibilităţii nu sînt evidenţiaţi direct, dar aceste norme contribuie la apariţia altor elemente
cu risc puternic de coruptibilitate: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a
termenelor pentru prestarea serviciilor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi etc.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea prevederilor normei stabilite la
pct.4 din conţinutul proiectului.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.10 al Regulamentului sanitar privind raportarea despre produsele din tutun şi
produsele conexe, Anexa nr.2 la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentelor sanitare privind ingredientele din produsele din tutun şi
produsele conexe, raportarea despre produsele din tutun şi produsele conexe şi
comercializarea produselor din tutun şi produselor conexe:
„10. Centrul Naţional de Sănătate Publică monitorizează evoluţia pieţei ţigaretelor
electronice şi a flacoanelor de reumplere, inclusiv orice dovadă privind utilizarea ca
„poarta de acces” în rîndul tinerilor şi al persoanelor nefumătoare a dependenţei de
nicotină şi, în cele din urmă, se asigură că:
1)lichidele care conţin nicotină nu sunt introduse pe piaţă decît în flacoane de
reumplere dedicate, cu un volum maxim de 10 ml, în ţigarete electronice de unică
folosinţă sau în cartuşe de unică folosinţă, precum şi că volumul maxim al cartuşelor
şi rezervoarelor nu depăşeşte 2 ml; 2) […]”.

Norma precitată vizează exercitarea atribuţiei de monitorizare a evoluţiei pieţei ţigaretelor
electronice şi a flacoanelor de reumplere de către Centrul Naţional de Sănătate Publică în
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lipsa unor prevederi corespunzătoare a cadrului normativ primar ce reglementează această
atribuţie a autorităţii.
Totodată, procedura în speţă este reglementată ambiguu, or autorul stabileşte anumite
standarde pentru caracteristicile specifice produselor şi prerogativa autorităţii de monitorizare
a întrunirii exigenţelor în speţă de către produsele plasate pe piaţă, însă nu reglementează
acţiunile ce pot fi întreprinse în acest sens de autoritate întru exercitarea prerogativei atribuite
şi depistării produselor ce nu corespund standardelor reglementate. În condiţiile prenotate
există riscul exercitării unor atribuţii excesive de către autoritate.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea prevederilor prepuse din proiect.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.2 al proiectului hotărîrii de Guvern: „Regulamentele sanitare intră în vigoare în
termen de 3 luni din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu
excepţia: articolului 21, care va intra în vigoare de la 01.01.16, articolelor 26 şi 27 care
vor intra în vigoare de la data de 31.05.16, articolelor 11 alin.(4), 15, 16, 17, 19, 20 şi 23
care vor intra în vigoare de la 01.01.18, articolul 11 alin.(1) care vor intra în vigoare de
la 20 mai 2020.”.

Prim-plan remarcăm faptul că redacţia propusă atribuie caracter neclar proiectului, or acesta
dispune de mai multe anexe ce conţin acte normative distincte, structurate în puncte şi nu
articole după cum menţionează autorul. În acest sens remarcăm faptul că în conformitate cu
prevederile art.56 alin.(1), art.57 alin.(1) al Legii nr.317 din 18 iulie 2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale:
„Articolul 56. Punctul. (1) Principalul element de structură al părţii dispozitive a actului
normativ îl constituie punctul. Articolul 57. Alineatul. (1) În cazul în care din punct decurg mai
multe prescripţii juridice, acestea vor fi structurate în alineate distincte, cu asigurarea
succesiunii logice a ideilor şi a coerenţei reglementării.”.
Totodată, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1), (5) al Legii privind actele legislative
nr.780-XV din 27 decembrie 2001: „Articolul 32. (1)Elementul structural de bază al actului
legislativ este articolul. El are caracter unitar şi conţine una sau mai multe dispoziţii cu raport
direct între ele şi subordonate uneia şi aceleiaşi idei. (5)Articolul poate fi compus din alineate
numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze.”.
Astfel, datorită redacţiei propuse devine incertă aplicabilitatea dispoziţiilor privind intrarea în
vigoare a prevederilor evidenţiate la pct.2 al proiectului hotărîrii de Guvern.
Totodată, evidenţiem faptul că redacţia propusă prevede aplicarea retroactivă a unor
prevederi a proiectului, fapt care contravine principiului neretroactivităţii legii, statuat de
prevederile art.22 al Constituţiei RM şi instituie cerinţe excesive pentru subiecţii vizaţi.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea prevederilor pct.2 al proiectului
prin prisma celor sus-menţionate.

Pct.2 al Regulamentului sanitar privind raportarea despre produsele din tutun şi
produsele conexe, Anexa nr.2 la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentelor sanitare privind ingredientele din produsele din tutun şi
produsele conexe, raportarea despre produsele din tutun şi produsele conexe şi
comercializarea produselor din tutun şi produselor conexe:
„2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra agenţilor economici cu orice
formă juridică de organizare şi tip de proprietate, al căror gen de activitate îl constituie
producerea, importul şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun.”

Aprobarea normei în redacţia propusă poate determina riscul stabilirii unor cerinţe excesive
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agenţilor economici al căror gen de activitate îl constituie comercializarea tutunului şi a
produselor din tutun, or aceasta depăşeşte prevederile art.13 al Legii privind controlul
tutunului nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 invocat drept temei legal de elaborare a
proiectului. Potrivit normei prenotate, obligaţia de raportare este imputabilă subiecţilor care
produc şi/sau importă produse din tutun. 

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea cuvintelor „şi comercializarea”.

Pct.8-9 al Regulamentului sanitar privind raportarea despre produsele din tutun şi
produsele conexe, Anexa nr.2 la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentelor sanitare privind ingredientele din produsele din tutun şi
produsele conexe, raportarea despre produsele din tutun şi produsele conexe şi
comercializarea produselor din tutun şi produselor conexe:
8. La notificarea a orice nou produs din tutun pe care intenţionează să îl introducă pe
pieţele naţionale, informaţia se transmite în format electronic cu 90 de zile înainte de
data preconizată pentru introducerea pe piaţă şi se însoţeşte cu:
1)o descriere detaliată a noului produs din tutun;
2)instrucţiuni privind utilizarea sa şi informaţii privind ingredientele şi emisiile în
conformitate cu produsul studii ştiinţifice disponibile privind toxicitatea, potenţialul de
dependenţă şi atractivitatea noului produs, în special în ceea ce priveşte ingredientele
şi emisiile sale;
3)studii, rezumate ale acestora şi cercetări de piaţă disponibile privind preferinţele
diverselor grupuri de consumatori, incluzînd tinerii şi fumătorii curenţi;
4)o analiză a raportului riscuri/beneficii pentru produs, a efectelor aşteptate privind
renunţarea la consumul de tutun, a efectelor aşteptate privind incidenţa consumului
de tutun şi a percepţiilor anticipate ale consumatorului;
5)orice informaţie nouă sau actualizată privind studiile, cercetările şi alte informaţii cu
teste suplimentare sau informaţii suplimentare la solicitarea Centrului Naţional de
Sănătate Publică.
9. În cazul notificării ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere pentru
ţigaretele electronice, producătorii şi importatorii produselor din tutun care se
fumează, notifică Centrul Naţional de Sănătate publică cu privire la orice astfel de
produs pe care intenţinează să îl introducă pe piaţă cu transmiterea în formă
electronică cu 90 de zile înainte a datei vizate pentru introducerea pe piaţă. În funcţie
de categoria de produse, respectiv dacă este vorba de o ţigaretă electronică sau de un
flacon de reumplere notificarea conţine următoarea informaţie: […]”.

În conformitate cu prevederile art.2 al Legii nr.278/2007: „produse conexe – produsele din
plante pentru fumat şi produsele care conţin nicotină, inclusiv ţigaretele electronice;”.
Totodată, potrivit art.22 al Legii privind controlul tutunului nr.278-XVI din 14 decembrie 2007:
(1) Producătorii şi importatorii de produse din tutun şi/sau de produse conexe notifică Centrul
Naţional de Sănătate Publică despre orice produs nou din tutun, produs din tutun cu
compoziţia modificată sau produs conex pe care intenţionează să îl plaseze pe piaţă.
(2) Notificarea se transmite în format electronic cu 90 de zile înainte de plasarea pe piaţă a
produsului şi este însoţită de:
a) descrierea detaliată a produsului;
b) informaţia privind ingredientele şi emisiile, prevăzută la art.13;
c) studiile ştiinţifice disponibile privind toxicitatea, potenţialul de dependenţă şi atractivitatea
produsului, în special referitor la ingrediente şi emisii;
d) studiile disponibile şi cercetările de piaţă privind preferinţele diferitor grupuri de
consumatori, inclusiv persoanele tinere”.
Astfel, prevederile cadrului normativ primar stabilesc cerinţe şi proceduri unice de notificare
aplicabile atît produselor din tutun, cît şi produselor conexe.
Totodată, autorul în conţinutul pct.8-9 al Regulamentului sanitar privind raportarea despre
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produsele din tutun şi produsele conexe evidenţiază o reglementare extensivă distinctă a
notificării produselor noi din tutun şi produselor conexe, stabilind cerinţe excesive.

Recomandarea: În contextul dat, se recomandă autorului revizuirea prevederilor pct.8
prin prisma cadrului normativ primar, care reglementează exhaustiv informaţiile ce
însoţesc notificarea oricărui produs nou din tutun, produs din tutun cu compoziţia
modificată sau produs conex ce urmează a fi plasat pe piaţă şi nu atribuie Guvernului
prerogativa de reglementare suplimentară extensivă a aspectelor în speţă.
În acest sens, din conţinutul normelor vizate, urmează a fi excluse la pct.8 subpct.2)
cuvintele „instrucţiuni privind utilizarea sa şi”, iar prevederile stabilite la subpct.3)-4).
În aceeaşi ordine de idei, urmează a fi corelate prevederile pct.9 la prevederile cadrului
normativ primar.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 Aprilie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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