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Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea 

Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația  

alcoolului etilic și a producției alcoolice 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului 

etilic și a producției alcoolice. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul agriculturii 

și industriei alimentare    Viorel Gherciu  

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.             /2022 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 

cu privire la fabricarea și circulația alcoolului  

etilic și a producției alcoolice 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției 

alcoolice, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 138 din 14 aprilie 2022) de 

către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul respectiv a fost elaborat în scopul 

operării modificărilor la Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația 

alcoolului etilic și a producției alcoolice (în continuare – Legea nr. 1100/2000). 

Autorii proiectului propun introducerea noțiunii de „băutură alcoolică 

energizantă” în lista noțiunilor de bază, expusă la articolul 1 din Legea 

nr. 1100/2000 și completarea articolului 5 alineatul (2) din aceeași lege prin 

introducerea literei j), care va reglementa restricția de fabricare și circulație a 

băuturilor alcoolice energizante. Totodată, remarcăm că în nota informativă autorii 

inițiativei legislative subliniază faptul că finalitatea urmărită prin amendarea Legii 

nr. 1100/2000 este de a reduce consumul de băuturi alcoolice energizante în 

Republica Moldova, prin interzicerea fabricării și comercializării acestei categorii 

de băuturi, dată fiind experiența internațională, dar și impactul negativ demonstrat 

al acestei categorii de băuturi. Prin urmare, raționamentele expuse privind 

amendarea propusă sunt reflectate în nota informativă, care subliniază motivul și 

cerințele intervenției în actul normativ, însă nu prevede expres situația pe piață și 

nici impactul asupra activității de întreprinzător care ar urma odată cu amendarea 

legii. 

Pe plan redacțional, se propun următoarele recomandări. 

La articolul I:  

1) referința la actul normativ indicat se va expune ținând cont de prevederile 

articolului 42 alineatul (5) și articolului 55 alineatul (5) din Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative, astfel încât la indicarea datei de adoptare a actului 

normativ să se indice numărul de ordine, ca element de identificare, la care să se 

adauge anul în care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta, fiind despărțite de o 

bară, conform următorului exemplu: „Legea nr. 1100/2000”; 

2) textul care indică sursa oficială de publicare a Legii nr. 1100/2000 se va 

expune în următoarea formulare: „(republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 98-99, art. 293)”; 

3) la punctul 1:  

- intenția de completare cu o noțiune nouă se va expune în următoarea 

formulare: „Articolul 1 se completează cu noțiunea „băutură alcoolică 
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energizantă” cu următorul cuprins:”. Recomandarea se răsfrânge și asupra 

punctului 2 din proiect; 

- în definiția noțiunii „băutură alcoolică energizantă”, cuvintele „materie 

primă” se vor substitui cu cuvântul „ingredient”. 

La articolul II nu este necesară numerotarea unicului alineat. 

În contextul celor expuse, Guvernul susține proiectul de lege în cauză, 

urmând ca acesta să fie îmbunătățit conform propunerilor de mai sus. 

 




