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Către: Domnul Vlad Voiculescu
Ministrul Sănătăţii

Subiect: Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea condiţiilor pentru fabricarea,
prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe și de modificare a Legii nr.
349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Stimate domnule ministru,

Consiliul Investitorilor Străini – FIC îşi exprimă preocuparea privind intenţia Guvernului de a emite o
ordonanţă de urgenţă pentru transpunerea Directivei UE/2014/40 referitoare la stabilirea condiţiilor
pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe și pentru
modificarea Legii nr. 349/2002 în vederea prevenirii și combaterii efectelor consumului produselor din
tutun, în condiţiile în care în prezent un proiect de lege cu acelaşi conţinut, iniţiat tot de Guvern, se află
în procedura de adoptare la Parlament.
Misiunea FIC este de a promova creşterea economică durabilă prin îmbunătăţirea mediului investiţional
în România şi considerăm că această misiune este realizabilă doar în condiţiile unui cadru legislativ ferm
care oferă predictibilitate şi stabilitate, elemente necesare sprijinirii dezvoltării investiţiilor.
Termenul limită de 20 mai 2016 prevăzut în textul Directivei UE/2014/40 pentru transpunere a fost
depăşit, în condiţiile în care Guvernul României a depus proiectul de lege la Senat la data de 4 martie ac.
Proiectul de lege a fost dezbătut şi amendat în cadrul Comisiilor de specialitate, iar plenul Senatului a
adoptat deja proiectul în 7 iunie.
În mod surprinzător, Ministerul Sănătăţii a publicat pe site proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru
transpunerea Directivei şi modificarea Legii nr.349/2002 cu acelaşi conţinut ca şi cel al proiectului depus
de Guvern în martie la Senat. Considerăm că o astfel de situație în care cele două proiecte sunt discutate
în paralel generează un mediu impredictibil în care companiile nu pot să-şi realizeze planul de afaceri
sau cel de investiţii.
În cazul în care Guvernul emite ordonanţa de urgenţă, producătorilor de tutun li se impune să modifice
peste noapte tot ce ţine de ambalare şi etichetare pentru toate produsele aflate pe piaţa din România,
indiferent de ţara în care acestea sunt produse. Aceste cerinţe legale sunt practic imposibil de realizat
într-un termen atât de scurt şi vor genera întreruperi în sistemul de aprovizionare, care se va transforma
în lipsa produselor legale pe piaţă. În acest context, posibilitatea ca produsele ilegale să completeze
cererea de piaţă este foarte mare, creând astfel pierderi semnificative pentru bugetul de stat.
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FIC apreciază că ar fi de dorit ca Guvernul României să menţină procedura demarată iniţial, permiţând
astfel continuarea procesului legislativ în Parlament şi asigurându-se predictibilitatea şi transparenţa
necesară funcţionării economiei de piaţă.

Cu deosebită considerație,

Eric Stab

Mihai Bogza

Președinte FIC

Vicepreşedinte FIC
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