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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 notei informative, scopul proiectului constă în
”îmbunătățirea accesului populației la medicamente sigure, cost-eficiente și de calitate, prin
schimbarea politicilor de preț la medicamente”, ceea ce corespunde politicii stabilite prin
Legea nr.1409-XIII din 17.12.97 cu privire la medicamente .
Cu toate acestea, expertiza anticorupție, a stabilit că unele prevederi ce reglementează
desfăşurarea procedurilor de înregistrare a preţurilor de producător la medicamente şi
formare a preţurilor la comercializare permit promovarea intereseslor private în detrimentul
interesului public, fapt care ar putea afecta și interesele legitime ale consumatorilor finali de a
avea acces la medicamente la preț cost-eficiente (a se vedea pct.1.4. de mai jos).
Prin urmare, în cazul în care deficiențele depistate în raportul de expertiză anticorupție nu vor
fi redresate, considerăm că scopul promovării proiectului ar putea să nu fie atins.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului, principalele prevederi şi elementele noi ale proiectului. Considerăm că
argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică pe deplin promovarea
proiectului. Menţionăm că scopul implementării proiectului respectiv este binevenit şi plauzibil
în vederea îmbunătăţirii accesului populaţiei la medicamente sigure, eficiente şi inofensive,
însă cadrul legal primar din acest domeniu, la unele aspecte, vine în contradicţie cu
prevederile acestuia, fapt ce va genera instabilitate, un echilibru injust şi neuniform în
aplicarea normelor juridice. Spre exemplu, în acest sens, remarcăm că este insuficient de
argumentat şi incompatibil cu actele legislative şi normative norma prin care se propune
atribuirea competenţelor privind înregistrarea preţurilor de producător la medicamente către
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (în continuare - Agenţiei).
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Prin urmare, proiectul necesită a fi revizuit prin prisma recomandărilor prezentate în
compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de expertiză. De asemenea, trebuie să fie
efectuată analiza impactului de reglementare asupra intereselor societăţii şi asupra protecţiei
drepturilor întreprinzătorilor în domeniul medicamentelor.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile
Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235 din
20.07.2006 şi a Hotărîrii Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la aprobarea
Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului
de reglementare.
Evidenţiem că este relevant şi necesar efectuarea analizei impactului de reglementare
asupra proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de înregistrare a preţurilor de producător la medicamente şi formarea preţurilor la
comercializarea acestora pentru a evalua costurile şi beneficiile pentru societate şi mediul de
afaceri, a necesităţii intervenţiei Ministerului Sănătăţii prin reglementare şi, prin urmare, a
adoptării actului normativ, precum şi evaluarea impactului acestuia asupra activităţii de
întreprinzător, analiza modului de asigurare a respectării drepturilor şi intereselor
întreprinzătorilor şi ale statului, corespunderea actului cu scopurile politicii de reglementare şi
principiile de reglementare a activităţii de întreprinzător.

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

Potrivit autorului, proiectul promovează interesele, în primul rînd, ale Agenției
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale prin atribuirea acesteia competențe depline de
înregistrare a prețurilor de producător la medicamente, în al doilea rînd – interesele
producătorilor şi comercianților de medicamente, prin stabilirea unui nou mecanism de
reglementare a modului de înregistrare a prețurilor de producător la medicamente şi
formarea prețurilor la comercializarea acestora, iar în al treilea rînd – interesele
consumatorilor, prin îmbunătățirea accesului la medicamente sigure, cost-eficiente şi de
calitate, prin schimbarea politicilor de preț la medicamente.
Însă, în rezultatul analizei operaționale a proiectului, s-a constatat că proiectul ar putea
promova interesele anumitor factori de decizie ai Ministerului Sănătății şi ai Agenției
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (Agenție) care au legături personale (inclusiv prin
intermediul persoanelor apropiate), în trecut sau prezent, cu angajații, conducătorii sau
fondatori diferitor companii specializate în domeniul importului și comercializării
medicamentelor, prestării serviciilor medicale pe teritoriul Republicii Moldova.
Proiectul prevede o procedură de adresare a deținătorilor Certificatelor de înregistrare a
medicamentelor (CÎM) la Agenție pentru aprobarea prețului de producător a medicamentului,
stabilind perioada de 60 zile calendaristice în care responsabilii din cadrul Agenției vor emite
ordinul de aprobare a prețului sau decizia de respingere a propunerii de preț (pct.6-8). Dacă
Agenția omite să emită una din soluțiile prevăzute în termenul stabilit, solicitantul devine
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împuternicit să comercializeze medicamentele la prețul propus cu respectarea adaosurilor
stabilite de legislația în vigoare (pct.9). Totodată, proiectul nu prevede expres nici
verificarea/sancționarea ulterioară a solicitantului care nu a respectat adaosurile stabilite de
legislație, nici reabilitarea consumatorilor care au achiziționat medicamente comercializate la
prețul astfel format de către solicitant și nici nu reglementează răspunderea angajaților
Agenției care nu au emis Ordinul de aprobare a prețului sau decizia de respingere a
propunerii de preț, fapt care a dus la punerea în circulație a medicamentelor la preț excesiv.
Prevederile menționate pot fi considerate ca promovînd interese private contrare interesului
public, deoarece creează practic pîrghii legale de favorizare şi împuternicire a unor
producători şi comercianţi, care, în lipsa emiterii ordinului de aprobare sau a deciziei de
respingere a propunerii de preţ, să fie în drept să comercializeze medicamente la preţul
propus. Astfel, pot apărea riscuri de corupție, manifestate prin înțelegeri prealabile ale unor
întreprinzători din domeniul farmaceutic cu reprezentanții Agenției, ca aceștia din urmă să nu
se expună în termenul legal stabilit asupra unui preț exagerat propus de întreprinzător, fiind
ulterior îndreptățiți să comercializeze medicamente la aceste prețuri. Materializarea acestor
riscuri ar putea provoca atît încălcarea drepturilor populației de a-i fi garantate medicamente
la prețuri accesibile, cît și şi ar limita transparenţa şi concurenţa loială între întreprinzătorii de
pe piața farmaceutică.
Pe lîngă crearea posibilității de promovare a intereselor anumitor întreprinzători, proiectul ar
putea, prin prevederile menționate, să prejudicieze interesele consumatorilor finali, de a le fi
asigurată accesibilitatea medicamentelor eficiente, inofensive şi de calitate, fapt care ar
putea compromite parțial chiar scopul anunțat al promovării proiectului.

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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora 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.
La momentul examinării, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Sănătăţii
www.ms.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.5 din Regulament, noţiunea „îngheţarea preţurilor – menţinerea nemodificată a
preţurilor pe o anumită perioadă”

Considerăm că noţiunea „îngheţarea preţurilor” este redată insuficient, deoarece nu explică
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clar motivele, condiţiile şi autoritatea responsabilă de luarea acestei decizii. Aşadar, redarea
neclară a acestei noţiuni poate să genereze incertitudine la aplicare.

Recomandarea: Propunem să fie redată mai detaliat noţiunea „îngheţarea preţurilor”
pentru a înţelege clar semnificaţia şi necesitatea acestei noţiuni.

La pct.5 din Regulament, noţiunea „preţ de referinţă generic – preţ în lei maximal de
vînzare al medicamentului generic, cu preţ aprobat în conformitate cu prezentul
regulament”

Expunerea noţiunii „preţ de referinţă generic” este insuficientă şi echivocă, deoarece nu redă
concis criteriile de stabilire a preţului în lei maximal de vînzare al medicamentului generic.
Prin urmare, lipsa clară a definirii acestei noţiuni şi a stabilirii preţului în lei maximal de
vînzare al medicamentului generic va crea oportunităţi persoanelor responsabile să aplice
norma discreţionar.

Recomandarea: Recomandăm să fie exclusă noţiunea „preţ de referinţă generic”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.3 din Regulament, „Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (în
continuare - Agenţia) aprobă preţul de producător la medicamentele, autorizate şi
incluse în Nomenclatorul de stat de medicamente, precum şi medicamentele pentru
care s-a acceptat importul şi utilizarea în practica medicală în temeiul articolului 11
alineiatul (7) al Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică.”

Potrivit art.6 cu indicele 1 al Legii cu privire la medicamente, aprobarea preţului de
producător la medicamente se efectuează prin ordinul emis de Ministerul Sănătăţii. De
asemenea, conform Hotărîrii Guvernului nr.71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea
Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale, Agenţiei revin atribuţiile de avizare a preţurilor de producător la medicamente;
elaborare a proiectului de ordin cu privire la înregistrarea preţului de producător la
medicamente şi înaintarea acestuia spre aprobare către Ministerul Sănătăţii ş.a.
Însă, prin proiect, şi anume, prevederile pct.3 al acestuia, atribuie Agenţiei, autoritate
subordonată Ministerului Sănătăţii, competenţe depline de aprobare a preţurilor
medicamentelor la înregistrarea acestora, fapt ce vine în contradicţie cu reglementările
legislative şi normative sus-menţionate şi denotă interpretări multiple în legislaţie.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască legislaţia în vigoare şi prevederile
proiectului întru evitarea contradicţiilor normative şi stabilirea clară a autorităţii
responsabile de aprobarea preţurilor de producător la medicamente. 

La pct.4 din Regulament, „Este interzisă comercializarea pe teritoriul Republicii
Moldova a medicamentelor pentru care Agenţia nu a emis ordin de aprobare a preţului,
cu excepţia prevederilor prevăzute în pct.9” 

Autorul prevede excepţie de la regula generală că în lipsa acestui ordin, solicitantul să
comercializeze medicamente la preţul propus, fapt ce vine în contradicţie cu prevederile
art.18 alin.(4) al Legii nr.1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică, care
stipulează că Ministerul Sănătăţii suspendă sau interzice producerea, importul şi
comercializarea în Republica Moldova a medicamentelor, drogurilor şi produselor
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parafarmaceutice, ce nu corespund cerinţelor Farmacopeei sau altei documentaţii tehnico-
normative, aprobate de Ministerul Sănătăţii, precum şi în cazul depistării şi stabilirii acţiunii lor
nocive asupra sănătăţii oamenilor. Aşadar, potrivit actului primar, doar Ministerul Sănătăţii
poate interzice comercializarea medicamentelor, ce nu corespund cerinţelor Farmacopeei
sau altei documentaţii tehnico-normative, aprobate de Ministerul Sănătăţii, precum şi în cazul
depistării şi stabilirii acţiunilor nocive asupra sănătăţii oamenilor, fără a stabili careva excepţii
în acest sens.
Totodată, constatăm că autorul, prin intermediul unui act normativ adoptat la nivel de
executiv, propune să fie reglementate anumite interdicţii şi excepţii în activitatea
producătorilor şi distribuitorilor de medicamente, fapt ce contravine art.14 alin.(1) al Legii cu
privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, care statuează că
normele materiale şi procedurale de iniţiere, desfăşurare şi lichidare a afacerii, precum şi de
control asupra afacerii, se stabilesc prin legi. 

Recomandarea: Propunem să fie exclusă sintagma „cu excepţia prevederilor
prevăzute în pct.9” pentru a exclude favorizările şi excepţiile stabilite în activitatea de
întreprinzător printr-un act normativ adoptat la nivel de Guvern.

La pct.5 din Regulament, noţiunile:
„înregistrarea preţului de producător – procedura de includere a preţului de
producător după declararea şi aprobarea acestuia de către Agenţie în Catalogul
naţional de preţuri de producător la medicamente;”
„Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente (în continuare –
Catalogul naţional de preţuri) – registrul oficial de înscriere şi evidenţă a preţurilor de
producător la medicamente, aprobate de către Agenţie”

Stabilim că în conţinutul noţiunilor respective se menţionează despre aprobarea preţurilor de
către Agenţie, fapt ce vine în contradicţie cu definirea acestor noţiuni în art.3 al Legii nr.1409
din 17.12.1997 cu privire la medicamente care stipulează ca acestea sunt aprobate de către
Ministerul Sănătăţii.
De asemenea, relatăm că nu este justificată definirea noţiunilor respective, deoarece în
Legea menţionată este redată semnificaţia acestora. 

Recomandarea: Întru evitarea interpretărilor diferite recomandăm definirea noţiunilor
respective în conformitate cu art.3 al Legii nr.1409 din 17.12.1997 cu privire la
medicamente. 

La pct.9 „În lipsa emiterii ordinului de aprobare a preţului sau a deciziei de respingere
a propunerii de preţ, după caz, în cadrul perioadei mai sus menţionate, solicitantul
devine împuternicit să comercializeze medicamentele la preţul propus cu respectarea
adaosurilor stabilite de legislaţia în vigoare”

Conţinutul normei denotă netransparenţă în activitatea solicitanţilor, fapt ce vine în
contradicţie cu principiile de bază privind reglementarea activităţii de întreprinzător, şi anume
previzibilitatea reglementării activităţii de întreprinzător, transparenţa decizională şi
transparenţa reglementării activităţii de întreprinzător, conform Legii cu privire la principiile de
bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235 din 20.07.2006. Prin urmare,
potrivit legii menţionate, în legi urmează să fie stabilit, pentru fiecare caz aparte, limitele de
reglementare pentru Guvern şi/sau pentru autorităţile administraţiei publice. Le fel, iniţierea
şi/sau desfăşurarea afacerii are loc în bază de autorizare, în cazul în care legea prevede
acest lucru. În aceste condiţii, norma citată a proiectului, depăşeşte limitele de reglementare
a legilor din domeniu (Legea nr.1409-XII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente şi
Legea nr.1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică) prin comercializarea
medicamentelor în lipsa emiterii ordinului de aprobare a preţului sau a deciziei de respingere
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a propunerii de preţ. Totodată, această prevede contravine cu art.1 din Legea nr.1409-XII din
17.12.1997 care a servit temei pentru elaborarea proiectului privind asigurarea accesului
populației prin intermediul sistemului asistență cu produse medicamentoase de bună calitate,
eficiente și inofensive, menținîndu-li-se prețurile accesibile, și neadmiterii medicației abuzive.

Recomandarea: Propunem să fie excluse prevederile pct.9 din Regulament.

La pct. 30 din Regulament, „În situaţia în care Agenţia nu aprobă majorarea de preţ
solicitată, decizia de respingere a propunerii de preţ conţine motive de refuz ce vor fi
comunicate solicitantului. În lipsa acestei decizii în cadrul mai sus-menţionatei
perioade, solicitantul are dreptul să comercializeze produsele la preţul de producător
propus, conform pct.9”

Enunţăm că norma „În lipsa decizii de respingere a propunerii de preţ în cadrul mai sus-
menţionatei perioade, solicitantul are dreptul să comercializeze produsele la preţul de
producător propus, conform pct.9” este echivocă. Ambiguitatea acesteia redă comercianţilor
un drept care depăşeşte limitele legale, confuz şi contradictoriu cu normele din proiect prin
utilizarea sintagmei „la preţul de producător propus”, iar la pct. 9 „la preţul propus cu
respectarea adaosurilor stabilite de legislaţia în vigoare”, fapt ce ar crea impedimente în
aplicarea corectă a prevederilor.

Recomandarea: Luînd în considerare că norma comportă caracter coruptibil,
propunem să fie exclusă din proiect.

La pct.5 din Regulament, noţiunea „preţ de achiziţie – preţul producătorului, diminuat
cu suma rabatului comercial (discount) acordat, indicat în documentele primare, care
nu poate depăşi preţul de producător înregistrat în catalogul naţional de preţuri de
producător la medicamente, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate fără
TVA, a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare) şi a
plăţilor pentru controlul calităţii medicamentelor, recalculat în moneda naţională (lei),
conform cursului de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la
data efectuării operaţiunii de vămuire;”

Examinînd norma citată prin prisma cadrului normativ, stabilim că conţinutul acestei noţiuni
diferă şi vine în contradicţie cu reglementările în vigoare. Prin urmare, la art.1 din Legea
nr.1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică, se prevede că „preţ de achiziţie
este preţ al producătorului de peste hotare, indicat în documentele primare, recalculat în
moneda naţională (leu) conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data fabricării
operaţiunii de vămuire, luînd în calcul drepturile de import, cheltuieli de transport (după caz,
în funcţie de condiţiile de livrare) şi cheltuielile pentru controlul calităţii medicamentelor
achitate;”. La fel, evidenţiem în noţiunea respectivă exprimare diferită a prevederilor Codului
vamal referitor la calcularea drepturilor de import (achitate fără TVA), fapt ce denotă că
proiectul de actul normativ depăşeşte limitele competenţei instituite şi contravine actelor
normative de nivel superior.
Luînd în considerare cele relatate, deducem că noţiunea „preţ de achiziţie” din proiectul
hotărîrii de Guvern nu este corelată cu prevederile actelor normative de nivel superior.

Recomandarea: Propunem să fie reformulată noţiunea „preţ de achiziţie” întru
corelarea cu prevederile actelor normative de nivel superior.

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

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
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coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.9 „În lipsa emiterii ordinului de aprobare a preţului sau a deciziei de respingere
a propunerii de preţ, după caz, în cadrul perioadei mai sus menţionate, solicitantul
devine împuternicit să comercializeze medicamentele la preţul propus cu respectarea
adaosurilor stabilite de legislaţia în vigoare”

Prevederile respective conferă solicitantului împuterniciri tacite să comercializeze
medicamentele la preţul propus prin a evita procedurile legale de aprobare a preţurilor de
producător. Considerăm inoportun de a institui normă care va da posibilitate solicitanţilor să
furnizeze medicamente care nu au trecut etapa de avizare prin prezentarea tuturor
documentelor solicitate potrivit regulilor prestabilite şi acceptate printr-o decizie a organului
responsabil privind conformitatea preţului de producător la medicamentul propus spre
aprobare. Există riscul că pe piaţa produselor farmaceutice din Republica Moldova să fie
comercializate medicamente la preţuri exagerate, să fie favorizaţi doar anumiţi agenţi
economici, fapt ce va distorsiona concurenţa, transparenţa şi tratamentul egal al tuturor
solicitanţilor.

Recomandarea: Propunem să fie excluse prevederile pct.9 din Regulament pentru a
evita conferirea posibilităţii solicitanţilor de a comercializa medicamente în lipsa
emiterii ordinului de aprobare a preţului sau a deciziei de respingere a propunerii de
preţ.

La pct.12 din Regulament, „În cazul în care, în urma verificărilor comparative, se
constată că medicamentul nu are preţ înregistrat nici în ţările de referinţă şi nici în ţara
de origine, se aprobă preţul propus, prin comparare cu:
….
b) preţul din ţările în care medicamentul este plasat pe piaţă (fiind depusă inclusiv o
copie de pe copie de pe catalogul naţional de preţuri de pe piaţa farmaceutică a ţării
respective)

Proiectul prevede mai multe posibilităţi de aprobare a preţului propus, în cazul în care se
constată că medicamentul nu are preţ înregistrat nici în ţările de referinţă şi nici în ţara de
origine. Una dintre aceste posibilităţi, este compararea preţului cu preţul din ţările în care
medicamentul este plasat pe piaţă (fiind depusă inclusiv o copie de pe copie de pe catalogul
naţional de preţuri de pe piaţa farmaceutică a ţării respective), nefiind specificate expres
criteriile de selecţie a ţării respective. În acest sens, constatăm că solicitantul în mod
intenţionat poate să prezinte copie de pe catalogul naţional de preţuri de pe piaţa
farmaceutică a ţării în care medicamentul este plasat pe piaţă unde preţul este mai mare faţă
de cel de producător şi poate ascunde în mod vădit preţul real de cumpărare al acestui
medicament supus aprobării. Acest fapt poate să prejudicieze consumatorul final prin
ridicarea exagerată a preţurilor la medicamente.
La fel, stabilim în proiect lipsa modalităţii concrete ce urmează a fi întreprinsă de către
Agenţie în cazul divergenţelor semnificative ale preţurilor, responsabilitatea şi sancţionarea
participanţilor implicaţi în formarea lanţului valoric al preţului la medicamente întru asigurarea
accesibilităţii populaţiei la sistemul de asistenţă cu produse medicamentoase la preţuri
rezonabile.

Recomandarea: Propunem revizuirea normei prin stabilirea clară a criteriilor de
selecţie a ţărilor în care medicamentul este plasat pe piaţă, dar nu are preţ înregistrat
nici în ţările de referinţă şi nici în ţara de origine.
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La pct.15 din Regulament, „În situaţia neacceptării preţului stabilit de Agenţie,
solicitantul poate comercializa medicamentele la preţul aprobat anterior pînă la
epuizarea stocurilor existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data deciziei prevăzute
la pct.14.”

Potrivit proiectului, Agenţia este organul abilitat de a aproba înregistrarea preţului de
producător la medicamente şi de a controla respectarea procesului de formare a preţurilor la
medicamente. Considerăm că norma respectivă denotă discreţie prin utilizarea cuvîntului
„poate” care îi atribuie solicitantului posibilitatea de a comercializa medicamentele la preţul
aprobat anterior pînă la epuizarea stocurilor existente. În astfel de condiţii, se generează
riscul de a fi luate decizii selective în ceea ce priveşte comercializarea medicamentelor în
cazul neacceptării preţului stabilit de Agenţie doar de anumiţi solicitanţi. 

Recomandarea: Propunem excluderea cuvîntului „poate” pentru înlăturarea
caracterului relativ al normei.

La pct.27 din Regulament, „În cazul unei solicitări de creştere a preţului
medicamentului, aceasta se poate efectua numai cu respectarea prevederilor
prezentului Regulament, precum în temeiul articolului 6 cu indicele 1 al Legii
nr.1409-XII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente, cu modificările şi
completările ulterioare.”

Norma menţionează că în cazul unei solicitări de creştere a preţului medicamentului, aceasta
„se poate efectua numai” cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, precum şi în
temeiul articolului 6 cu indicele 1 al Legii nr.1409-XII din 17 decembrie 1997 cu privire la
medicamente. Aşadar, evidenţiem că se face trimitere generală la prevederile prezentului
Regulament, prevedere ce va contribui la interpretări şi aplicări diferite, iar utilizarea
sintagmei „se poate efectua numai” cu respectarea acestor acte legislative, denotă un
caracter discreţionar care va genera incertitudine în vederea respectării selective a legislaţiei
de către solicitanţi. 

Recomandarea: Propunem autorului să substituie sintagma „se poate efectua numai”
cu sintagma „se efectuează numai ”.

La pct.29 din Regulament, „În cazul unui număr mare de cereri, termenul de avizare
prevăzut la pct.7 poate fi prelungit cu încă 30 de zile calendaristice.”

La pct.35 din Regulament, „În cazul unui număr mare de cereri, termenul de avizare
prevăzut la pct.31 poate fi prelungit cu încă 30 de zile calendaristice. Solicitantul este
înştiinţat despre prelungire înainte de expirarea perioadei iniţiale.”

Utilizarea cuvîntului „poate” în conţinutul normelor prenotate, generează incertitudine şi
aplicare discreţionară, deoarece nu sunt expres stabilit numărul de cereri pentru a fi înţeleasă
corect sintagma „în cazul unui număr mare de cereri”. Aşadar, caracterul relativ al acestora
va lăsa la discreţia persoanelor responsabile să aplice norma privind prelungirea termenului
cu încă 30 de zile în favoarea sau defavoarea anumitor agenţi economici.

Recomandarea: Recomandăm autorului să revizuiască normele prenotate prin
excluderea cuvîntului „poate”.

La pct.39 din Regulament, „Agenţia va prezenta raportul referitor la reanaliza anuală
către Ministerul Sănătăţii”
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Analizînd norma citată stabilim că nu este indicat un termen limită de prezentare de către
Agenţie a raportului referitor la reanaliza anuală către Ministerul Sănătăţii, fapt ce poate să
genereze lipsa de responsabilitate de prezentare a informaţiei curente despre preţurile
medicamentelor autorizate în timpul necesar pentru a fi actualizate situaţia acestora. Lipsa
termenului limită de prezentare a informaţiei poate să confere persoanelor responsabile
stabilirea termenilor la propria discreţie.
Totodată, art.46 alin.(9) din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale prevede că
verbele se utilizează, de regulă, la timpul prezent, fapt ce în proiect contravine prevederilor
respective. Prin urmare, norma urmează să fie reformulată la timpul prezent şi să fie indicat
expres termenul de prezentare a raportului de către Agenţie.

Recomandarea: Propunem să fie reformulată norma la timpul prezent şi să fie indicat
expres termenul de prezentare a raportului de către Agenţie.

La pct.11 din Regulament, „Cînd medicamentul nu are preţ în niciuna dintre ţările de
referinţă prevăzute pct.42, subpct.3 preţul se compară cu cel din ţara de origine şi
preţul mediu de import pentru anii precedenţi pentru produsul examinat, în caz că
acesta a fost importat, întru a nu permite creşterea exagerată a preţurilor.”

Utilizarea sintagmei „întru a nu permite creşterea exagerată a preţurilor” relevă incertitudine
şi confuzii care la implementare şi va genera discreţie în ceea ce priveşte creşterea
„exagerată” a preţurilor. În acest sens, nu sunt reglementate clar criteriile de evaluare şi
stabilire a creşterii preţurilor „exagerat”, fapt ce va permite autorităţilor responsabile să
interpreteze norma diferit. Astfel, pentru a înlătura aplicarea discreţionară a normei propunem
să fie exclusă sintagma prenotată.

Recomandarea: Propunem să fie exclusă sintagma „întru a nu permite creşterea
exagerată a preţurilor”

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.4 din Regulament, „Este interzisă comercializarea pe teritoriul Republicii
Moldova a medicamentelor pentru care Agenţia nu a emis ordin de aprobare a preţului,
cu excepţia prevederilor prevăzute în pct.9” 

Constatăm că norma prenotată interzice comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova a
medicamentelor pentru care Agenţia nu a emis ordin de aprobare a preţurilor, interdicţie care
este una rezonabilă şi denotă faptul că medicamentul respectiv este în procedură de avizare
(se examinează setul de documente) sau nu a trecut această etapă de avizare şi aprobare
potrivit cerinţelor impuse prin actele normative în vigoare. În acest context, norma prenotată
generează acte coruptibile manifestate prin lipsa stabilirii condiţiilor clare şi întemeiate a
excepţiei de la această interdicţie, iar trimiterea la prevederile altei norme, care de
asemenea, denotă discreţie la aplicare, va permite autorităţii publice impunerea unor cerinţe
suplimentare şi atribuţii care să denatureze comercializarea medicamentelor la un preţ
rezonabil. 

Recomandarea: Propunem să fie exclusă sintagma „cu excepţia prevederilor
prevăzute în pct.9”. 

La pct.29 din Regulament, „În cazul unui număr mare de cereri, termenul de avizare
prevăzut la pct.7 poate fi prelungit cu încă 30 de zile calendaristice.”
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La pct.35 din Regulament, „În cazul unui număr mare de cereri, termenul de avizare
prevăzut la pct.31 poate fi prelungit cu încă 30 de zile calendaristice. Solicitantul este
înştiinţat despre prelungire înainte de expirarea perioadei iniţiale.”

În proiect este utilizată sintagma „în cazul unui număr mare de cereri”, sintagmă care poate fi
interpretată diferit, deoarece nu stabileşte clar care este numărul mare de cereri pentru
autoritatea responsabilă de procesarea şi examinarea acestora. În acest sens, pentru a evita
impunerea de condiţii suplimentare şi aplicare discreţionară de către autoritatea
responsabilă, propunem să fie indicat expres care este numărul mare de cereri pentru a fi
întemeiată decizia de prelungire a termenului de avizare cu încă 30 de zile calendaristice.

Recomandarea: Propunem să fie specificat expres numărul de cereri, pentru a evita
aplicarea discreţionară a normei de către persoanele responsabile. Totodată, să fie
completat şi pct.29 din Regulament cu sintagma „Solicitantul este înştiinţat despre
prelungire înainte de expirarea perioadei iniţiale.”

La pct. 30 din Regulament, „În situaţia în care Agenţia nu aprobă majorarea de preţ
solicitată, decizia de respingere a propunerii de preţ conţine motive de refuz ce vor fi
comunicate solicitantului. În lipsa acestei decizii în cadrul mai sus-menţionatei
perioade, solicitantul are dreptul să comercializeze produsele la preţul de producător
propus, conform pct.9”

Considerăm că norma respectivă promovează interesele în favoarea solicitanţilor care pot în
mod intenţionat să solicite majorarea de preţ la medicamente, iar în lipsa acestei decizii, care
se examinează în decurs de 60 de zile şi care poate fi prelungită examinarea cu încă 30 de
zile în cazul unui număr mare de cereri, solicitantul să fie în drept să comercializeze
produsele la preţul de producător propus. Norma stabileşte anumite condiţii adaptate
anumitor grupuri, care pot să propună preţuri exagerate şi care în această perioadă să fie
comercializate la preţul propus, fapt ce poate afecta transparenţa preţului stabilit.

Recomandarea: Propunem ca prevederea „În lipsa acestei decizii în cadrul mai sus-
menţionatei perioade, solicitantul are dreptul să comercializeze produsele la preţul de
producător propus, conform pct.9” să fie exclusă.

La pct.32 din Regulament, „În mod excepţional, deţinătorii CÎM pot cere o derogare de
la îngheţarea preţului, din motive particularizate. Cererea conţine o declarare a acestor
motive.”

Prevederile proiectului oferă deţinătorilor certificatelor de înregistrare a medicamentelor
posibilitatea de a solicita o derogare de la îngheţarea preţului, din motive particularizate.
Stabilim o reglementare incertă a normei prin lipsa stabilirii clare a condiţiilor în care
deţinătorii pot cere o derogare şi care ar fi motivele „particularizate” care ar justifica această
derogare. În aceste condiţii, fără a fi indicate motivele de fapt şi de drept care ar legaliza
derogarea de la îngheţarea preţurilor de medicamente, considerăm că prevederile respective
generează condiţii inegale pentru deţinătorii CIM, fapt ce pot să favorizeze anumite interese
pentru a promova anumiţi agenţi economici să comercializeze medicamente prin derogare de
la îngheţarea preţului.

Recomandarea: Propunem autorului să prevadă clar condiţiile în care deţinătorii pot
cere o derogare şi care ar fi motivele „particularizate” care ar justifica această
derogare.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei
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Obiecţie asupra proiectului, 

În proiect, în vederea aprobării preţurilor de producător la medicamente, solicitanţii urmează
să depună la ghişeul unic electronic al Agenţiei documentele prevăzute la pct.42 din proiect.
Respectiv, se face trimitere la ţările de referinţă, precum: România, Bulgaria, Serbia, Croaţia,
Cehia, Slovenia, Slovacia, Lituania, Estonia, Grecia, Ungaria, dar nu este clară procedura de
comparare şi stabilire a preţurilor din ţări ca India, Turcia, China, Ucraina, Rusia care domină
piaţa autohtonă. Aşadar, apare necesitatea completării cadrului normativ prin includerea
clară a procedurii de aprobare a preţurilor de producător la medicamente pentru ţările
menţionate. 

Recomandarea: Propunem să fie completată nota informativă/proiectul referitor la
procedura de comparare, stabilire şi aprobare a preţurilor la medicamente din ţări ca
India, Turcia, China, Ucraina, Rusia care se regăsesc pe piaţa autohtonă pentru a
asigura suficient şi transparent activitatea autorităţilor responsabile de aprobare a
preţurilor, de a reda siguranţa calităţii medicamentelor şi a preţurilor rezonabile.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Obiecţie la proiect, 

Analizînd proiectul, prin prisma procedurilor de stabilire a preţului de producător, evidenţiem
că persoanele responsabile din cadrul Agenţiei urmează să întocmească fiecărui
medicament fişa de evaluare a dosarului pentru aprobarea preţului de producător la
medicamente. Acest act, considerăm a fi unul important, deoarece confirmă corectitudinea
stabilirii preţului de producător la medicamente.
Luînd în considerare cele expuse mai sus, propunem autorului să stabilească expres în
proiect obligativitatea perfectării fişei de evaluare de către persoanele responsabile care să
indice explicit deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului, denumirea
producătorului, ţara de origine, statutul medicamentului (original sau generic), data
prezentării cererii şi data completării fişei de evaluare, precum şi documente confirmative
care ar proba calculele efectuate a preţurilor de producător la medicamente.

Recomandarea: Propunem să fie stabilit expres obligativitatea perfectării fişei de
evaluare a dosarului pentru aprobarea preţului de producător la medicamente de către
persoanele responsabile din cadrul Agenţiei şi sancţionarea acestora pentru
perfectarea necorespunzătoare a fişei de evaluare.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La secţiunea 6. „Documente care urmează să fie depuse de solicitant”

prezentate de către solicitanţi pentru avizarea preţului generează suspiciuni în ceea ce
priveşte corectitudinea avizării preţului la medicamente de către persoanele responsabile.
Aşadar, completarea proiectului cu norme ce ar responsabiliza autoritatea competentă cu
atribuţia de întocmire şi păstrare a dosarului ar transparentiza procedurile de avizare şi ar
spori corectitudinea deciziilor emise, evitarea calculării eronate a preţurilor de producător la
medicamente ş.a.

Recomandarea: Propunem să fie stabilit că Agenţia este responsabilă de întocmirea şi
păstrarea dosarului pe un anumit termen (spre exemplu – pe un termen 5 ani de la
iniţierea procedurii de avizare); autoritatea abilitată pentru verificarea încălcărilor
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Agenţiei şi sancţionarea persoanelor responsabile care nu au perfectat dosarul sau au
perfectat necorespunzător.

La pct.55 din Regulament, „Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Agenţiei
Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, Ministerul Finanţelor, prin intermediul
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Inspecţiei financiare, Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor şi Serviciului Vamal, precum şi Ministerul Afacerilor Interne vor
asigura controlul asupra respectării modalităţii de formare a preţurilor la
medicamentele comercializate şi plasate pe piaţa internă.”

Luînd în considerare vulnerabilitatea şi importanţa domeniului medicamentelor în viaţa
socială şi economică a populaţiei, constatăm că prevederile proiectului nu stabilesc clar
norme pentru implementarea mecanismului de control al fiecărei autorităţi responsabile în
ceea ce priveşte asigurarea controlului asupra respectării modalităţii de formare a preţurilor
la medicamente (doar le enumeră) şi nici evidenţierea clară a responsabilităţilor fiecărei
autorităţi prin intermediul căreia se efectuează controlul asupra preţurilor la medicamente.
În acest sens, evidenţiem că stabilirea şi enumerarea responsabilităţilor şi sancţiunilor pentru
încălcarea prevederilor normative ar garanta buna desfăşurare şi respectarea corectă a
modalităţii de formare a preţurilor la medicamentele comercializate şi plasate pe piaţa
internă.
Considerăm că delimitarea clară a competenţelor fiecărui organ de control va spori
responsabilitatea acestora şi va contribui la asigurarea comercializării pe piaţa internă a
medicamentelor calitative şi sigure.

Recomandarea: Propunem să fie delimitate clar competenţele fiecărui organ de control
pentru a asigura accesul medicamentelor calitative, sigure şi cost-eficiente pe piaţa
autohtonă; stabilirea şi enumerarea responsabilităţilor şi sancţiunile aplicate acestora
pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament.

9. Alte obiecţii

La pct.26 din Regulament, „În situaţia în care solicitantul consideră că poate să îşi
diminueze preţul de producător faţă de cel declarat şi avizat iniţial, aceasta se va face
pentru o perioadă de minimum un an.”

Prevederile pct.26 se repetă la pct.19 din prezentul Regulament, fapt ce denotă o
incorectitudine a regulilor de tehnică legislativă.

Recomandarea: Propunem să fie exclus pct.26, care se repetă la pct.19.

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 August 2016
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