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Pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1015/2017  

cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului 

pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea 

acestuia 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1015/2017 cu privire la aprobarea 

Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și 

a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 429-433, art. 1153), cu modificările ulterioare, va 

avea următorul cuprins: 

 
            „Anexa nr. 3 

la Hotărîrea Guvernului nr. 1015/2017 
 

COMPONENȚA 

Consiliului Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului 
 

Nemerenco Ala – ministru al sănătății, muncii și protecției sociale, 

președinte al Consiliului 

   

Erhan Ianuș – secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, 

vicepreședinte al Consiliului 

   

Voloc Alexandru – secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, vicepreședinte al Consiliului  

   

Cantaragiu Iuliana – secretar de stat al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului 

   

Sonic Alexandru  – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii 

   

Băluțel Adrian – secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării 
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Botica Vasile – șef al Direcției politici bugetare sectoriale a 

Ministerului Finanțelor 

Ceban Iurie – director general al Serviciului Vamal 

   

Matei Andrei – director general al Companiei Naționale de 

Asigurări în Medicină  

   
 – viceprimar al municipiului Chișinău 

   
Tighineanu  Ion – președinte al Academiei de Științe a Moldovei 

   

Vicol Dragoș – președinte al Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului 

   

Volentir Andrei – director al Instituției publice „Agenția Informațională 

de Stat „Moldpress” 

   

Bordeianu Olga – președinte al Instituției publice naționale a 

audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

   

Ceban Emil – rector al Universității de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” 

   

Popovici Aurel – președinte al Federației Sindicale „Sănătatea” 

   

Țurcanu Ghenadie – coordonator de programe, Centrul pentru Politici și 

Analize în Sănătate 

   

Fonari Antonița – director executiv al Centrului de Resurse „Tineri și 

Liberi” 

   

Gavriloi Rodion – activist civic 
   

Smîntînă Nicolae 

 

– activist civic 

 

 
Prim-ministru      MAIA SANDU 
 

 

Contrasemnează: 

 
Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Ala Nemerenco 
 

 

 

 

 



Nota informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 3 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 1015/2017 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 1015 din 23 noiembrie 2017, este elaborat de Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul prenotat este elaborat în contextul reformei administrației publice 

centrale  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul proiect de hotărâre nu contravine legislației UE.  

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul hotărârii Guvernului stabilește modificarea componenței nominale a 

Componenței nominale a Consiliului Național Coordonator  în 

domeniul Controlului Tutunului. 

Consiliul este instituit pentru coordonarea tuturor proceselor necesare 

organizării eficiente a acțiunilor în domeniul controlului tutunului și combaterea 

efectelor negative ale consumului de tutun asupra sănătății. 

Misiunea Consiliului este de a eficientiza comunicarea și colaborarea 

intersectorială în fortificarea cadrului legal în domeniul controlului tutunului, în 

conformitate cu prevederile Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății 

privind controlul tutunului (în continuare – CCCT) și cu legislația Uniunii 

Europene, precum și de a stabili un mecanism de implementare eficientă a 

activităților în domeniul controlului tutunului. 

Consiliul include în componenţa sa reprezentanţi ai ministerelor şi altor 

autorităţi administrative centrale, sindicatelor, societăţii civile, mass-media. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

     Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului nu va genera modificări în textul 

altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

     Proiectul  a fost avizat și consultat, conform procedurii stabilite de legislația în 

vigoare. Proiectul a fost publicat pe pagina web a Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, la rubrica transparența în procesul decizional, a fost transmis 

spre consultare autorităților publice responsabile ca Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul 



Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, 

Compania Națională de Asigurări în Medicină, Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, Compania Teleradio Moldova, Agenția de Informațională de 

presă Moldpresa, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

     În conformitate cu art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017 

proiectul nu se supune expertizei anticorupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 

 

 

 

 

Ministru                            Ala NEMERENCO 
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