
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\200\2019\HOTARARI\15385\15385 - redactat (ro).docx 

Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale   Ala Nemerenco 

 

 

Ministrul justiţiei     Olesea Stamate 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

A V I Z 

asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 202 din 19 septembrie 

2019) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 

Obiectul de reglementare al inițiativei legislative prenotate ține de 

modificarea prevederilor art. 4 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1409/1997 cu privire 

la medicamente, astfel încît atît instrucțiunile de utilizare a medicamentelor, cît și 

informația de pe ambalajele medicamentelor autorizate pentru uz în Republica 

Moldova să fie disponibile în limba de stat și în limba rusă. Norme similare se 

propun a fi introduse și în Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor. 

Menționăm că obligativitatea prezentării prospectului în limba rusă 

impune producerea unei serii industriale speciale pentru Republica Moldova, cu 

prospect în limba de stat și limba rusă, sau reambalarea medicamentelor 

importate pentru includerea prospectelor în limba rusă, ceea ce necesită un timp 

mai îndelungat și cheltuieli suplimentare. Iar în cazurile în care informația din 

prospect este voluminoasă, vor fi necesare cheltuieli suplimentare pentru 

producerea ambalajului mai mare, ceea ce, eventual, poate genera creșterea 

prețurilor la medicamente, precum și deficitul medicamentelor pe piață. 

Remarcăm că ambalarea medicamentelor este o parte componentă a 

producerii medicamentelor, respectiv reambalarea unei părți din seria industrială 

se efectuează conform normelor legislative stabilite pentru operația de ambalare. 

Drept urmare, importatorii autohtoni vor fi impuși să preia responsabilitatea 

pentru etapa de ambalare, ceea ce presupune conformarea cu bunele practici de 

fabricație (spații, utilaje, resurse umane calificate, certificare de bună practică de 

fabricație (GMP) pentru etapa respectivă), care în consecință va genera creșterea 

costurilor, ce vor fi suportate în final de consumatorii de medicamente. 

Suplimentar, este important a menționa că normele corporative ale 

producătorului prevăd producerea unei cantități minime de unități (fiole, blistere, 

tuburi etc.) prin care se atinge pragul de rentabilitate la produs. Producătorul este 

dispus să fabrice produsul exclusiv pentru o piață (cum ar fi piața Republicii 

Moldova) și după cerințele de etichetare ale acestei piețe, doar dacă piața 

respectivă poate asimila cantitatea minimă de unități produse (de exemplu, 

mărimea seriei este de 35 000 de ambalaje, în timp ce în Republica Moldova se 

plasează 500 de ambalaje).  

Avînd în vedere condiția de etichetare propusă, care impune ca informația 

de pe ambalajele medicamentelor să fie prezentată în limba de stat și în limba 

rusă, respectivele medicamente nu pot fi exportate în alte țări decît în Republica 

Moldova. 



4 

 

Y:\200\2019\HOTARARI\15385\15385 - redactat (ro).docx 

Prin urmare, producătorii de medicamente anticipează că cerințele ce se 

propun a fi introduse prin inițiativa legislativă menționată vor determina 

producătorii multinaționali să reducă livrările de medicamente către piața 

moldovenească, precum și vor cauza retragerea de pe piață a anumitor companii, 

în funcție de portofoliul de produse al acestora. 

În această ordine de idei, semnalăm că includerea obligativității expunerii 

informației de pe ambalaj și din instrucțiunile de utilizare a medicamentelor în 

limba de stat și în limba rusă, atît în cazul medicamentelor produse de către 

producătorii autohtoni, cît și în cazul celor de import, va duce la deficiențe 

majore în asigurarea populației cu medicamente, inclusiv limitarea accesului la 

medicamente ca rezultat al măririi prețului final la eliberarea medicamentului 

către consumator.  

Mărirea poverii financiare va afecta bugetul fiecărui cetățean din 

Republica Moldova, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, 

religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.  

Conform datelor sondajului asupra gospodăriilor populației „Accesul 

populației la serviciile de sănătate”, realizat de Biroul Național de Statistică în 

anul 2016, cheltuielile populației pentru medicamente sînt în creștere. Astfel, în 

anul 2016, din totalul cheltuielilor pentru sănătate suportate de o persoană 

procurarea medicamentelor a constituit 73,5%, în comparație cu anul 2008 – 

64,4%.  

De asemenea, conform datelor studiului privind accesul la medicamente 

esențiale, efectuat în anul 2018, pentru perioada 2015-2017, cota medicamentelor 

esențiale autorizate pentru punere pe piața Republicii Moldova din numărul total 

de medicamente autorizate reprezintă doar 40%. Corespunzător, modificările 

propuse ar contribui în mod direct la mărirea cotei medicamentelor esențiale care 

vor lipsi din sistemul de sănătate și vor duce la retragerea de pe piață a 

următoarelor medicamente: medicamente eliberate în baza prescripţiei medicale, 

medicamente de uz spitalicesc, medicamente pentru terapie specială, oncologice, 

boli rare, terapia de substituţie și vaccinuri sau medicamente orfane.  

În același timp, considerăm oportună continuarea colaborării dintre 

autoritățile publice și alte părți interesate pentru a soluționa problemele 

menționate supra, în contextul noului proiect de lege a medicamentului, acțiune 

inclusă în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, care urmează a 

fi supus consultărilor publice în conformitate cu prevederile legislației privind 

transparența în procesul decizional și analizei impactului în procesul de 

fundamentare a proiectelor de acte normative, fiind evaluate eventualele riscuri 

și identificate opțiunile favorabile în sensul enunțat. 

În contextul celor expuse, Guvernul nu susține inițiativa legislativă supusă 

avizării. 
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