Biroului Permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi
art.47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de iniţiativă legislativă
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la tutun şi la articolele din tutun, nr. 278-XVI din 14.12.2007 și Legea cu
privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, nr. 1100XIV din 30.06.2000).

Anexe:
1. Proiectul Legii (2 file)
2. Nota informativă.(2 file)

Deputaţi în Parlament:

Proiect

LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul I. Legea nr. 278-XVI din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele
din tutun, (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47-48 din
07.03.2008 ), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Articolul 15 se completează cu alineatele (4) și (5) având următorul conținut:
(4) Unitățile comerciale, care comercializează sau dețin autorizație pentru
comercializarea produselor de tutun sunt obligate:
a) Să afișeze la loc vizibil informația privind interzicerea vânzării
produselor din tutun persoanelor sub 18 ani;
b) Să afișeze informația privind cuantumul amenzii aplicate pentru
nerespectarea prevederilor ce țin interzicerea vânzării produselor din tutun
persoanelor sub 18 ani.
(5) Pentru a se asigura că persoana care cumpără articolele din tutun a atins
vârsta de 18 ani, comercianții (vânzătorii) sunt în drept să solicite de la cumpărător
prezentarea actului de identitate.
2. Se completează cu articolul 161 întitulat “ Restricţii privind fumatul în
locurile private”, cu următorul conținut:
“Se interzice fumatul în încăperile și în mijloacele de transport private în care
se află minori”.
Articolul II – Articolul 30 din Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la
fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 98-99 din 15.06.2010), cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La litera c), după cuvântul “studenți” se introduce textul “cît și în
preajma lor în raza stabilită de autoritățile publice locale,” și în
continuare după text.
2. Litera j) va avea următorul conținut:
“j) persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani. Pentru a se asigura că
persoana care cumpără producția alcoolică a atins vîrsta de 18 ani, comercianții
(vînzătorii) sunt în drept să solicite de la cumpărător prezentarea actului de
identitate;”.

3. Se completează cu o nouă literă l), cu următorul conținut:
“în locurile publice de agrement, întreprinderile de alimentație publică, în punctele
de comerț, de la orele 22.00 pînă la orele 9.00”.
Articolul III – Articolul 91 din Codul contravențional al Republicii Moldova
(Monitorul oficial nr. 3-6 din 16.01.2009), se modifică după cum urmează:
- la alineatul (2), sintagma “de la 60 la 100” se substituie cu sintagma “de la
80 la 120” și sintagma „de la 100 la 200” se substituie cu sintagma „de la
200 la 350”.
Articolul IV - Guvernul, în termen de 3 luni:
- va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
- va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în
corespundere cu prezenta lege;

Președintele Parlamentului

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi la articolele din
tutun, nr.278 din 14.12.2007, și Legea cu privire la fabricarea și circulația
alcoolului etilic și a producției alcoolice, nr. 1100-XIV din 30.06.2000) și Codul
contravențional, nr. 218-XVI din 24.10.2008) este elaborat în contextul aprobării
Strategiei pentru Securitatea Națională a Republicii Moldova, unde se atestă o
îngrijorare sporită a autorităților naționale față de consumul produselor de tutun și
alcool de către populația Republicii Moldova, în special de către minori.
În Republica Moldova, mortalitatea prin maladii condiţionate de consumul
produselor din tutun este de 2,2 ori mai mare decât în Europa, iar rata fumătorilor a
ajuns la 46%. Alarmantă este şi rata mare a tabagismului în rândul adolescenţilor.
Consumul excesiv de tutun şi alcool ridică serioase probleme în materie de
sănătate publică la nivel comunitar, afectînd grav din ce în ce mai multe persoane.
Totodată, statisticile demonstrează că există o legătură strînsă între consumul
de tutun, creșterea morbidității și diminuarea speranței de viață. O anchetă realizată
în vederea estimării prevalenții tabagismului printre contingentele de populație din
Moldova denotă faptul că circa 60-65 % din populație fumează. Se înregistrează o
creștere mai accentuată a numărului fumătorilor din ultimii ani în rîndurile
femeilor și tineretului, numărul adolescenților şi tinerilor fiind în mare parte din
rîndul celor care provin din familii de fumători.
Astfel, potrivit studiilor naţionale efectuate în rândurile elevilor de 13-15
ani, în prezent fumează 24% băieţi şi 10% din fete şi numărul acestora este în
creştere. Studiile mai indică şi accesul facil al minorilor din Republica Moldova la
articolele de tutun - peste ¾ din fumătorii minori nu au avut probleme la
procurarea ţigărilor.
Statisticile privind consumul produselor alcoolice în societatea noastră au
atins cote alarmante. Republica Moldova se află printre ţările cu cel mai mare
consum de alcool pe cap de locuitor.
Conform datelor studiului Demografic şi de Sănătate din Republica Moldova
din a. 2005 consumul de alcool pur constituia total 13,2 litri per capita.
Actualmente peste 17 % din elevi consumă băuturi alcoolice permanent.
Aproximativ 80% din tineri, cu vîrsta cuprinsă între 15-24 de ani, consumă băuturi
spirtoase, iar mai mult de jumătate din aceștia au lunar experiențe de consum
excesiv de alcool. Cu toate că tineretul este pătura cea mai numeroasă în structura
populației, ceea ce constituie 26 % (10-24 de ani sunt tinerii), din cauza
deprinderilor vicioase de a consuma alcool, de a utiliza droguri și produse de tutun,
situația demografică în cîțiva ani poate să se schimbe dramatic.

Combaterea alcoolismului reprezintă o componentă importantă a politicii
sociale a statului. În acest context, amendamentele propuse vin să responsabilizeze
societatea în întregime precum şi agenții economici care comercializează produse
de tutun, în vederea respectării tuturor prevederilor legii și să monitorizeze strict
dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a tinerii generaţii.
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