
 
L E G E 

privind controlul tutunului* 

  

nr. 278-XVI  din  14.12.2007 

  
Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.258-261/489 din 18.09.2015  

Monitorul Oficial nr.47-48/139 din 07.03.2008 

  

* * * 
C U P R I N S  

  
Capitolul I  

DISPOZI IIăGENERALE  

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii  
Articolul 2. No iuni principale  
Articolul 3. Sfera de aplicare a legii 

   
Capitolul II  

PRODUCEREAăŞIăPRELUCRAREAăPOSTRECOLTARE A TUTUNULUI  

Articolul 4. Producerea tutunului  

Articolul 5. Prelucrarea postrecoltare a tutunului  

Articolul 6. Drepturile şi obliga iile la cultivarea şi prelucrarea postrecoltare a tutunului  

   
Capitolul III  

PRELUCRAREAăINDUSTRIAL ăAăTUTUNULUI.ă 
FABRICAREA PRODUSELOR DIN TUTUN  

Articolul 7. Prelucrarea industrială a tutunului  
Articolul 8. Fabricarea produselor din tutun  

Articolul 9. Calitatea şi conformitatea tutunului fermentat şi ale produselor din tutun  
Articolul 10. Drepturile şi obliga iile la prelucrarea industrială a tutunului şi la fabricarea produselor 

din tutun  

   

Capitolul IV 

INGREDIENTELE,ăEMISIILEăŞIăRAPORTAREA 

Articolul 11. Reglementarea ingredientelor 

Articolul 12. Nivelurile emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon 

Articolul 13. Raportarea informa iei privind produsele din tutun  
Articolul 14. Informarea publicului 

  

Capitolul V 

AMBALAREAăŞIăETICHETAREAăPRODUSELORăDINăTUTUN 

Articolul 15. Cerin e generale  
Articolul 16. Etichetarea produselor din tutun pentru fumat 

Articolul 17. Etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decît igaretele, tutunul de rulat şi 
tutunul pentru narghilea 



Articolul 18. Biblioteca electronică de avertismente de sănătate 

Articolul 19. Prezentarea produselor din tutun  

Articolul 20. Trasabilitatea  

Articolul 21. Publicitatea şi promovarea prin sponsorizare a produselor din tutun 

   
Capitolul VI 

PLASAREAăPEăPIA ăAăPRODUSELORăDINăTUTUNăŞIăAăPRODUSELORăCONEXE 

Articolul 22. Notificarea privind produsele din tutun şi produsele conexe 

Articolul 23. Cerin ele privind produsele conexe  
Articolul 24. Comercializarea produselor din tutun şi a produselor conexe  
Articolul 25. Prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun şi la produsele conexe 

  

Capitolul VII 

PROTEC IAăÎMPOTRIVAăEXPUNERIIăLAăFUMULăDEăTUTUN 

Articolul 26. Protec ia împotriva expunerii la fumul de tutun  
Articolul 27. Obliga iile persoanelor responsabile  
  

Capitolul VIII 

ASIGURAREAăEFICIEN EIăPOLITICILORăPUBLICE 

DE CONTROL AL TUTUNULUI 

Articolul 28. Interzicerea parteneriatului cu industria tutunului şi a sprijinului industriei tutunului 
Articolul 29. Interzicerea contribu iilor voluntare din partea industriei tutunului  
Articolul 30. Prevenirea şi solu ionarea conflictelor de interese 

Articolul 31. Creşterea conştientizării şi educa ia publicului  
  

Capitolul IX  

CONTROLULăDEăSTATăÎNăDOMENIULăPROTEC IEIăS N T IIăDEă 
CONSECIN ELEăCONSUMULUIăDEăPRODUSEăDINăTUTUNăŞIă 

ALE EXPUNERII LA FUMUL DE TUTUN 

Articolul 32. Licen ierea activită ilor în industria tutunului  
Articolul 33. Retragerea licen ei 
Articolul 34. Supravegherea consumului de produse din tutun şi a expunerii la fumul de tutun  
Articolul 35. Măsurile de reducere a dependen ei de tutun şi stimularea renun ării la fumat  
Articolul 36. Colaborarea intersectorială 

Articolul 37. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi  
   

   

   
Notă: Legea a fost republicată în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.258-261/489 din 18.09.2015 cu toate 

modificările şi completările introduse, dîndu-se capitolelor şi articolelor o nouă numerotare. 
   

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  
  

Capitolul I  

DISPOZI II GENERALE  

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii 
(1) Prezenta lege reglementează activită ile de control al tutunului.  



(2) Controlul tutunului este un mecanism regulator instituit de stat ce urmăreşte reducerea 
daunelor pentru sănătate generate de consumul produselor din tutun şi al produselor conexe şi de 
expunerea la fumul de tutun. 

(3) Scopul prezentei legi este asigurarea de către stat a condi iilor necesare pentru 
protejarea sănătă ii popula iei de consecin ele consumului produselor din tutun şi al produselor 

conexe şi de expunerea la fumul de tutun. 
  

Articolul 2. No iuni principale  
În sensul prezentei legi, următoarele no iuni principale semnifică: 
aditiv – o substan ă, alta decît tutunul, care este adăugată unui produs din tutun, unui 

pachet unitar sau oricărui ambalaj exterior al acestuia; 
ambalaj exterior – orice formă de ambalaj utilizată pentru plasarea pe pia ă a produselor 

din tutun şi a produselor conexe şi care include un pachet unitar sau o grupare de pachete unitare. 
Foliile transparente nu sînt considerate ambalaj exterior; 

aromă – un aditiv care conferă miros şi/sau gust; 
aromă caracteristică – un miros sau un gust diferit de cel al tutunului care este perceptibil 

în mod clar, care este determinat de un aditiv sau de o combina ie de aditivi, incluzînd 
neexhaustiv fructe, condimente, ierburi, alcool, dulciuri, mentol sau vanilie, şi care este 
perceptibil înainte sau în timpul consumării produsului din tutun;  

avertisment de sănătate – orice avertisment privind efectele adverse asupra sănătă ii umane 
ale produsului sau alte consecin e nedorite ale consumului acestuia, inclusiv avertismentele sub 
formă de text, avertismentele de sănătate combinate, avertismentele generale şi mesajele de 
informare, în conformitate cu prezenta lege; 

avertisment de sănătate combinat – avertisment de sănătate care constă din combinarea 
unui avertisment textual cu o fotografie sau altă ilustra ie corespunzătoare; 

bibliotecă electronică de avertismente de sănătate – fişier electronic elaborat şi furnizat de 
Ministerul Sănătă ii, aprobat de Guvern, care con ine avertismentele de sănătate combinate ce 
trebuie imprimate pe pachetul unitar şi pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun pentru 

fumat; 

cultivare a tutunului – ansamblu de procese tehnologice de creştere şi de plantare a 
răsadului de tutun, de îngrijire a plantelor în cîmp şi de recoltare a frunzelor; 

deşeuri de tutun – produc ie accesorie (înso itoare) ob inută în procesul de prelucrare a 

tutunului şi de fabricare a produselor din tutun: vîrfuri şi tulpini ale plantelor de tutun, nervuri de 
tutun, bucă i de frunze de tutun şi praf de tutun; 

emisii – substan e care sînt eliberate atunci cînd un produs din tutun sau un produs conex 

este utilizat potrivit destina iei sale, cum ar fi substan ele care se găsesc în fum sau substan ele 
eliberate în timpul procesului de utilizare a produselor din tutun care nu arde; 

fermentare a tutunului – ansamblu de procese tehnologice în urma cărora în foile de tutun 
se produc transformări biochimice şi fizice ce le îmbunătă esc calitatea, proprietă ile fumative şi 
capacitatea de păstrare îndelungată; 

fumat – posesia sau controlul unui produs din tutun aprins sau produs conex, indiferent 

dacă fumul este inhalat sau expirat activ; 
fum de tutun – fumul de la arderea unei igarete, a tutunului pentru narghilea sau a altui 

produs din tutun, emis în mod obişnuit sau în combina ie cu fumul expirat de fumător; 
industrie a tutunului – totalitatea agen ilor economici care produc, importă, exportă, 

depozitează şi/sau comercializează tutun şi/sau produse din tutun; 



ingredient – tutun, un aditiv, precum şi orice substan ă sau element prezent într-un produs 

din tutun sau produs conex finit, inclusiv hîrtia, filtrul, cerneala, capsulele şi adezivii; 
loc de muncă – orice spa iu închis sau semiînchis utilizat în timpul serviciului sau muncii, 

indiferent de faptul este remunerată activitatea sau nu. Locurile de muncă includ nu numai acele 
locuri unde se realizează nemijlocit activitatea, ci şi toate locurile adiacente sau complementare 
utilizate în mod obişnuit de angaja i în timpul activită ii, inclusiv coridoarele, lifturile, scările, 
antreurile, instala iile tehnice, bufetele, toaletele, saloanele, sălile de masă, încăperile exterioare, 
cum ar fi atelierele şi hangarele, precum şi vehiculele utilizate în scopuri de serviciu; 

mijloc de transport public – orice vehicul utilizat pentru transportul public de persoane, de 

regulă contra plată, inclusiv taximetrele;  
pachet unitar – cel mai mic ambalaj individual al unui produs din tutun sau produs conex 

care este plasat pe pia ă;  
plasare pe piaţă – ac iune de a pune produsele la dispozi ia consumatorilor prin vînzare 

sau prin oricare altă formă de transmitere; 
potenţial de dependenţă – poten ialul farmacologic al unei substan e de a cauza 

dependen ă, o stare care afectează capacitatea unui individ de a-şi controla comportamentul, de 

regulă printr-un mecanism de recompensă sau de uşurare a simptomelor sevrajului sau ambele; 
prelucrare redraing a tutunului – proces tehnologic special de prelucrare hidrotermică a 

tutunului nefermentat, aplicat în complex cu alte opera iuni tehnologice de prelucrare industrială, 
în urma căruia în foile de tutun se produc transformări biochimice şi fizice ce le îmbunătă esc 
calitatea, proprietă ile fumative şi capacitatea de păstrare îndelungată; 

produse conexe – produsele din plante pentru fumat şi produsele care con in nicotină, 
inclusiv igaretele electronice; 

produse din plante pentru fumat – produse pe bază de plante, ierburi sau fructe, care nu 
con in tutun şi care pot fi consumate prin intermediul unui proces de combustie; 

produse care conţin nicotină – orice produse care pot fi consumate prin inhalare, ingestie 

sau în alt mod, în care nicotina se adaugă la fabricare sau se autoadministrează de către utilizator 
înainte de consum sau în timpul consumului; 

produse din tutun – produse care pot fi consumate şi care constau, chiar şi par ial, din 
tutun, indiferent dacă este sau nu modificat genetic; 

produse din tutun care nu arde – produse din tutun care nu implică un proces de 
combustie, inclusiv tutunul pentru mestecat, tutunul pentru uz nazal şi tutunul pentru uz oral; 

produse din tutun pentru fumat – produse din tutun altele decît produsele din tutun care nu 

arde;  

produs nou din tutun – produs din tutun care: 

a) nu se încadrează în niciuna dintre următoarele categorii: igarete, tutun de rulat, tutun de 
pipă, tutun pentru narghilea, trabuc, igări de foi, tutun de mestecat, tutun pentru uz nazal, tutun 
pentru uz oral; şi 

b) este plasat pe pia ă după 1 ianuarie 2016;  
promovare a produselor din tutun – ac iuni, altele decît cele de publicitate şi sponsorizare, 

care au drept scop sau efect, direct ori indirect, stimularea vînzărilor şi sporirea consumului 
produselor din tutun;  

publicitate, promovare şi sponsorizare transfrontalieră a produselor din tutun – ac iuni de 
publicitate, promovare şi sponsorizare a produselor din tutun ini iate pe teritoriul Republicii 
Moldova şi care pătrund sau pot pătrunde pe teritoriul altui stat, realizate prin intermediul 

internetului, al tehnologiilor radio sau al altor tehnologii de comunicare, fără a se limita la aceste 



mijloace, şi ac iuni de publicitate, promovare şi sponsorizare a produselor din tutun ini iate în 
afara teritoriului Republicii Moldova şi care pătrund sau pot pătrunde pe teritoriul Republicii 
Moldova; 

spaţii deschise – orice spa ii neacoperite şi/sau neseparate de pere i sau în alt mod vizibil;  
spaţii închise – orice spa ii care au tavan sau acoperiş şi care, cu excep ia spa iilor pentru 

uşi, ferestre sau pasaje, sînt complet închise, indiferent dacă construc ia în cauză este permanentă 
sau temporară şi indiferent de tipul de material utilizat pentru construc ie; 

spaţii semideschise – orice spa ii care au tavan sau acoperiş şi/sau pere i care îngrădesc mai 
pu in de 50% din aria suprafe ei totale a spa iului, indiferent dacă construc ia în cauză este 
permanentă sau temporară şi indiferent de tipul de material utilizat pentru construc ie; 

spaţii semiînchise – orice spa ii care au tavan sau acoperiş şi/sau pere i care îngrădesc nu 
mai pu in de 50% din aria suprafe ei totale a spa iului, indiferent dacă construc ia în cauză este 
permanentă sau temporară şi indiferent de tipul de material utilizat pentru construc ie;  

spaţii publice – toate spa iile accesibile publicului general şi locurile de uz comun, 
indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces; 

sponsorizare a produselor din tutun – orice formă de contribu ie la orice eveniment, 
activitate sau în favoarea unui individ, care are drept scop sau efect, direct ori indirect, stimularea 

vînzărilor şi sporirea consumului produselor din tutun;  
tutun fermentat – produs stabil al fermentării sau al prelucrării redraing a tutunului, care 

corespunde documentelor normativ-tehnice; 

tutun nefermentat – frunze de tutun supuse prelucrării postrecoltare; 
tutun de rulat – tutun care poate fi utilizat pentru confec ionarea igaretelor de către 

consumatori sau la punctele de vînzare cu amănuntul;  
tutun pentru mestecat – produs din tutun care nu arde, destinat exclusiv pentru a fi 

mestecat; 

tutun pentru narghilea – produs din tutun care poate fi consumat prin intermediul unei 

narghilele. În sensul prezentei legi, tutunul pentru narghilea se consideră produs din tutun pentru 
fumat;  

tutun pentru uz nazal – produs din tutun care nu arde, ce poate fi consumat pe cale nazală; 
tutun pentru uz oral – toate produsele din tutun pentru uz oral, cu excep ia celor destinate a 

fi inhalate sau mestecate, realizate în întregime sau par ial din tutun, sub formă de pulbere sau 

particule ori în orice combina ie a formelor respective, în special cele prezentate ca săcule e 
por ionate sau săcule e poroase;  

ţigarete – rulouri de tutun care pot fi fumate ca atare, altele decît trabucurile şi igările de 
foi, şi rulouri de tutun care, prin simpla mînuire neindustrială, se introduc sau se înfăşoară în 
tuburi de hîrtie de igarete; 

ţigaretă electronică – produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori ce con in 
nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, 
un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor. igaretele electronice pot fi de unică 
folosin ă, pot fi reumplute prin intermediul unui flacon de reumplere ori rezervor sau pot fi 
reîncărcate cu cartuşe de unică folosin ă;  

flacon de reumplere – recipient cu un lichid care con ine nicotină şi/sau alte substan e 
nocive şi care poate fi folosit pentru reumplerea unei igarete electronice. 

   

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii 



(1) Toate produsele din tutun, inclusiv produsele noi din tutun, şi produsele conexe plasate 
pe pia ă trebuie să corespundă prevederilor prezentei legi şi reglementărilor aprobate de Guvern 
pentru executarea prezentei legi.  

(2) Se interzice subven ionarea directă şi indirectă, acordarea de aloca ii din fondurile 
publice sau stimularea de către stat în alt mod a activită ilor legate de cultivarea şi prelucrarea 
tutunului, fabricarea şi comercializarea produselor din tutun. 

  

Capitolul II  

PRODUCEREAăŞIăPRELUCRAREAăPOSTRECOLTAREăAăTUTUNULUIă 
Articolul 4. Producerea tutunului  

(1) Producerea tutunului constă în cultivarea şi prelucrarea lui postrecoltare în conformitate 
cu cerin ele tehnologice.  

(2) Tutunul este produs de persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi 
forma juridică de organizare, care de in în proprietate ori au luat în arendă terenuri agricole şi 
dispun de mijloacele tehnice şi tehnologice necesare.  

(3) Tehnologia producerii răsadului de tutun, prelucrării frunzelor proaspăt recoltate şi a 
tutunului nefermentat se reglementează de documentele normativ-tehnice şi de standardele 
na ionale.  

   

Articolul 5. Prelucrarea postrecoltare a tutunului  

(1) Prelucrarea postrecoltare a tutunului constă în executarea proceselor de uscare, sortare, 

ambalare, în urma cărora se ob ine tutun nefermentat ce corespunde prevederilor standardelor 
conexe aplicabile domeniului sau mostrelor-etalon prezentate de cumpărător.  

(2) Prelucrarea postrecoltare a tutunului este efectuată de către agen ii economici care 
dispun de utilajul şi de condi iile tehnologice necesare. 

   

Articolul 6. Drepturile şi obliga iile la cultivarea şi prelucrarea postrecoltare a tutunului  
(1) Agen ii economici care se ocupă de cultivarea şi de prelucrarea postrecoltare a 

tutunului au dreptul:  

a) să cultive tutun şi să efectueze prelucrarea lui postrecoltare utilizînd terenuri şi utilaje 
proprii sau arendate;  

b) să comercializeze la pre uri contractuale răsadul, frunzele proaspăt recoltate şi tutunul 
nefermentat, ce corespund exigen elor de calitate stipulate în contractele de vînzare-cumpărare;  

c) să apeleze la organele abilitate cu func ii de expertiză;  
d) să beneficieze de ajutor din partea statului şi de facilită i prevăzute de lege;  
e) la protec ie socială, inclusiv la pensionare pentru limită de vîrstă în condi ii avantajoase, 

precum şi la ocrotirea sănătă ii, în legătură cu condi iile nocive şi grele de muncă.  
(2) Agen ii economici care se ocupă de cultivarea şi prelucrarea postrecoltare a tutunului 

sînt obliga i:  
a) să men ină şi să îmbunătă ească fertilitatea solului;  
b) să aplice tehnologii care nu au impact negativ asupra mediului;  
c) să respecte regulile de protec ie a muncii şi tehnica securită ii;  
d) să utilizeze pentru protec ia plantelor produse de uz fitosanitar şi fertilizan i autoriza i în 

Republica Moldova;  

e) să nu angajeze şi să nu antreneze altfel la lucrările de cultivare, recoltare şi prelucrare 
postrecoltare a tutunului femei gravide şi persoane cu vîrsta de pînă la 18 ani. 



  

Capitolul III  

PRELUCRAREAăINDUSTRIAL ăAăTUTUNULUI.ă 
FABRICAREA PRODUSELOR DIN TUTUN  

Articolul 7. Prelucrarea industrială a tutunului  
(1) Prelucrarea industrială a tutunului include:  
a) prelucrarea industrială a tutunului nefermentat;  
b) prelucrarea postfermentare a tutunului.  

(2) Prelucrarea industrială a tutunului nefermentat cuprinde procesele de recep ionare a 
tutunului, de formare a unor loturi omogene, de condi ionare şi desfacere a frunzelor, de cură are, 
amestecare, sortare generală, fermentare sau stripsare şi prelucrare redraing, de ambalare, 
maturizare şi păstrare a produc iei în conformitate cu documentele normativ-tehnice.  

(3) Prelucrarea postfermentare a tutunului constă în efectuarea în complex, de către 
întreprinderile de fabricare a produselor din tutun, iar pentru export, şi de către alte întreprinderi 
specializate, a proceselor şi opera iunilor de pregătire a tutunului fermentat şi/sau a tutunului-
strips pentru tăiere, de tăiere a acestuia şi de preparare a amestecurilor de tutun în conformitate 

cu normele tehnologice şi cu re eta respectivă, în condi iile prevăzute de prezenta lege.  
(4) Prelucrarea industrială şi cea postfermentare a tutunului se efectuează de către agen ii 

economici care dispun de specialişti în domeniu, de tehnologia şi utilajul tehnologic necesar, de 
aparate de măsurat şi de mijloace de control al calită ii produsului.  

  

Articolul 8. Fabricarea produselor din tutun  

(1) Fabricarea produselor din tutun reprezintă un complex de procese şi opera iuni 
tehnologice, care include prepararea amestecului de tutun, fabricarea, ambalarea şi păstrarea 
produselor din tutun în conformitate cu documentele normativ-tehnice, în condi iile prevăzute de 
prezenta lege.  

(2) Produsele din tutun sînt fabricate de către agen ii economici care dispun de bază 
tehnico-materială cu complexul integral de procese tehnologice, de utilaj şi mijloace de control al 
calită ii produc iei finite, precum şi de personal şi specialişti cu o calificare corespunzătoare în 
domeniu.  

(3) Produsele din tutun licen iate sînt fabricate din amestecul de tutun importat de la 
agentul economic proprietar al mărcilor respective de produse din tutun în cazul cînd acesta nu 
permite prepararea amestecului în cauză la întreprinderile autohtone.  

  

Articolul 9. Calitatea şi conformitatea tutunului fermentat şi ale produselor din tutun 

(1) Exigen ele de calitate şi conformitate pentru tutunul fermentat şi pentru produsele din 
tutun se stabilesc prin standardele conexe aplicabile domeniului, iar pentru cele livrate la export 

– şi prin contractele de vînzare-cumpărare sau conform mostrelor-etalon descrise.  

(2) Pentru tutunul fermentat şi produsele din tutun livrate exclusiv la export, exigen ele de 
calitate se vor stabili în contractele de livrare în conformitate cu cerin ele în vigoare în ara 
importatoare, cu cerin ele cumpărătorului sau conform mostrelor-etalon descrise.  

(3) Calitatea şi conformitatea tutunului fermentat şi ale produselor din tutun se vor 
confirma prin declara ii sau certificate de conformitate eliberate în baza rapoartelor de încercări 
ale laboratoarelor acreditate în modul stabilit. 

  



Articolul 10. Drepturile şi obliga iile la prelucrarea industrială a tutunului şi la fabricarea 
produselor din tutun  

(1) Agen ii economici care se ocupă de prelucrarea industrială a tutunului şi de fabricarea 
produselor din tutun au dreptul:  

a) să desfăşoare, separat sau în complex, activitatea de prelucrare industrială a tutunului şi 
activitatea de fabricare a produselor din tutun;  

b) să de ină o singură licen ă în cazul practicării concomitente a activită ilor de import, de 
prelucrare industrială a tutunului, de fabricare şi de comercializare angro a produselor din tutun 
şi a tutunului fermentat;  

c) să-şi stabilească independent sortimentul, mărcile comerciale, volumul şi cantitatea 
produc iei, pre ul şi pia a de desfacere a tutunului fermentat, a tutunului-strips şi a produselor din 
tutun.  

(2) Agen ii economici care se ocupă de prelucrarea industrială a tutunului şi de fabricarea 
produselor din tutun sînt obliga i:  

a) să folosească utilajul în conformitate cu cerin ele proceselor tehnologice;  
b) să respecte regulile de achizi ionare şi prelucrare industrială a tutunului, de ambalare, 

marcare şi păstrare a tutunului fermentat, de fabricare, ambalare, etichetare şi păstrare a 
produselor din tutun, stabilite de prezenta lege şi de documentele normativ-tehnice aprobate de 

Guvern şi, după caz, prin cerin ele în vigoare în ările importatoare; 
c) să de ină toate documentele care confirmă că ingredientele utilizate corespund cerin elor 

prezentei legi şi documentelor normativ-tehnice; 

d) să folosească la prepararea amestecurilor tutun de soiurile, sortimentul şi calitatea 
prevăzute de re etă;  

e) să fabrice produc ie licen iată în baza contractelor de licen ă;  
f) să nu angajeze şi să nu antreneze altfel la lucrările de prelucrare industrială a tutunului şi 

de fabricare a produselor din tutun femei gravide şi persoane cu vîrsta de pînă la 18 ani. 
   

Capitolul IV 

INGREDIENTELE,ăEMISIILEăŞIăRAPORTAREA 

Articolul 11. Reglementarea ingredientelor 

(1) Se interzice plasarea pe pia ă a produselor din tutun cu aromă caracteristică. Nu se 
interzice utilizarea aditivilor care sînt esen iali pentru fabricarea produselor din tutun, cu condi ia 
ca aditivii respectivi să nu imprime produsului o aromă caracteristică şi să nu crească în mod 
semnificativ sau măsurabil toxicitatea, poten ialul de dependen ă sau proprietă ile cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere ale produsului din tutun. 

(2) Guvernul stabileşte normele de aplicare a prezentului articol. 
(3) Se interzice plasarea pe pia ă a produselor din tutun care con in: 
a) vitamine sau al i aditivi care creează impresia că un produs din tutun are un efect benefic 

asupra sănătă ii sau prezintă riscuri mai mici pentru sănătate; 
b) cafeină, taurină sau al i aditivi şi compuşi stimulan i care sînt asocia i cu energia şi 

vitalitatea; 

c) aditivi cu proprietă i colorante pentru emisii; 

d) aditivi care contribuie la toxicitate sau la poten ialul de dependen ă şi care au proprietă i 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere în formă nearsă;  

e) în cazul produselor din tutun pentru fumat, aditivi care facilitează inhalarea sau 
absorb ia nicotinei. 



(4)ăSeăinterziceăplasareaăpeăpia ăaăproduselorădinătutunăcareăcon inăaromeăînăoricareă
dintreăcomponenteleălor,ăcumăarăfiăfiltrele,ăhîrtiile,ăambalajele,ăcapsulele,ăsauăaăc rorăoriceă
caracteristic ă tehnic ăpermiteă modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun 

respectiveăoriămodificareaăintensit iiăarderii. 
Notă: Din 01.01.2018 va intra în vigoare alin.(4) art.11 prin Legea nr.124 din 29.05.2015 

  

(5) Prevederile alin.(1) se aplică categoriilor de produse din tutun cu o aromă caracteristică 
de mentol de la 20 mai 2020. 

(6) Produsele din tutun altele decît igaretele şi tutunul de rulat sînt exceptate de la 
interdic iile men ionate la alin.(1) şi (4). 

(7) Plasarea pe pia ă a produselor din tutun care contravin prevederilor prezentului articol 
se sanc ionează conform legisla iei în vigoare. 

  

Articolul 12. Nivelurile emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon 

(1) Nivelurile emisiilor igaretelor plasate pe pia ă nu pot fi mai mari de:  

a) 10 mg de gudron per igaretă; 
b) 1 mg de nicotină per igaretă; 
c) 10 mg de monoxid de carbon per igaretă. 
(2) Pînă la 1 ianuarie 2020, pentru igaretele fără filtru se admit următoarele niveluri ale 

emisiilor: 

a) 13 mg de gudron per igaretă; 
b) 1,1 mg de nicotină per igaretă; 
c) 14 mg de monoxid de carbon per igaretă. 
(3) Emisiile de gudron, nicotină şi monoxid de carbon ale igaretelor se măsoară pe baza 

standardului ISO 4387 pentru gudron, a standardului ISO 10315 pentru nicotină şi a standardului 
ISO 8454 pentru monoxid de carbon. Exactitatea măsurătorilor referitoare la gudron, nicotină şi 
monoxid de carbon se stabileşte în conformitate cu standardul ISO 8243. 

(4) Ministerul Sănătă ii este în drept să verifice, prin intermediul Serviciului de 

Supraveghere de Stat a Sănătă ii Publice, corespunderea nivelurilor de emisii cu actele normative 
în vigoare. 

(5) Determinarea nivelurilor emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon prevăzute 
la alin.(1), în corespundere cu actele normative în vigoare, se realizează în laboratoarele 
na ionale de încercări, acreditate conform legisla iei, în alte laboratoare, inclusiv din afara ării, 
acreditate la nivel na ional sau regional/interna ional. 

  

Articolul 13. Raportarea informa iei privind produsele din tutun  
(1) Centrul Na ional de Sănătate Publică este institu ia responsabilă de colectarea, analiza 

şi difuzarea informa iei referitoare la tutun, produsele din tutun, ingrediente şi emisii. 
(2) Agen ii economici care produc şi/sau importă produse din tutun sînt obliga i să prezinte 

Centrului Na ional de Sănătate Publică, anterior plasării pe pia ă a produselor noi din tutun sau a 
produselor cu compozi ia modificată, următoarea informa ie: 

a) lista şi cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a produselor din 

tutun, pentru toate mărcile şi tipurile de produs, precum şi nivelurile emisiilor. Lista este înso ită 
de o explica ie care cuprinde motivele pentru care aceste ingrediente au fost incluse în 

respectivele produse din tutun, cu indicarea func iei şi categoriei ingredientului. Lista este 
întocmită în ordinea descrescătoare a greută ii fiecărui ingredient inclus în produs; 



b) datele toxicologice, cunoscute producătorului sau importatorului, referitoare la 

ingredientele utilizate, care ard sau nu ard, cu men iunea privitor la efectul lor asupra sănătă ii şi 
cu specificarea efectelor de generare a poten ialului de dependen ă. 

(3) Agen ii economici care produc şi/sau importă tutun şi/sau produse din tutun sînt 

obliga i să prezinte Centrului Na ional de Sănătate Publică, pînă la data de 31 mai, următoarea 
informa ie ce se referă la activitatea din anul precedent: 

a) cantită ile de tutun, materie primă şi tutun fermentat, utilizate la fabricarea produselor 

din tutun şi originea acestuia; 
b) rezultatele testării emisiilor produselor din tutun fabricate şi/sau plasate pe pia ă; 
c) informa ia despre activită ile de sponsorizare şi filantropie, inclusiv cheltuielile realizate 

pentru aceste activită i. 
(4) Agen ii economici sînt responsabili de acurate ea şi plenitudinea informa iilor 

prezentate, sub sanc iunea prevăzută la art.33. 
(5) Guvernul stabileşte cerin ele şi procedura privind prezentarea informa iei de la alin.(2) 

şi (3). 
  

Articolul 14. Informarea publicului 

(1) Centrul Na ional de Sănătate Publică plasează şi actualizează sistematic pe pagina web 
oficială proprie informa ia privitor la produsele din tutun raportată conform art.13, totodată 
asigurînd protec ia informa iei care constituie secret comercial şi evitînd prezentarea informa iei 
care poate induce în eroare. 

(2) În scopul informării publicului, Centrul Na ional de Sănătate Publică asigură difuzarea 
prin intermediul paginii sale web oficiale a datelor, cu excep ia informa iei confiden iale 
referitoare la re ete şi la formulele specifice de produs, men ionată de producător drept secret 
comercial, referitoare la: 

a) nivelurile emisiilor, specificate la art.12 alin.(1) şi (2), pentru mărcile şi tipurile de 
produse din tutun plasate pe pia ă; 

b) rezultatele determinării nivelurilor de emisii ale produselor din tutun plasate pe pia a 
internă a Republicii Moldova, denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat testarea;  

c) informa ia prevăzută la art.13 alin.(2) şi (3). 
(3) Informa iile cu privire la ingredientele utilizate, la nivelurile emisiilor, precum şi datele 

toxicologice referitoare la ingredientele utilizate nu se consideră confiden iale şi sînt accesibile 
publicului. 

  

Capitolul V 

AMBALAREAăŞIăETICHETAREAăPRODUSELORăDINăTUTUN 

Articolulă15.ăCerin eăgeneraleă 
(1)ă Peă fiecareă pachetă unitară şiă peă oriceă ambalajă exterioră ală produseloră dină tutun,ă

autohtoneăsauădeăimport,ăplasateăpeăpia ăsîntăimprimateăavertismenteădeăs n tate.ăTexteleă
sînt imprimate în limba de stat. 

(2) Avertismenteleădeăs n tateătrebuieăs ăocupeăîntreagaăsuprafa ărezervat ălorăşiănuă
potăfiăcomentate,ăparafrazateăsauăînso iteădeăalteătexteăsauăimagini.ă 

(3)ă Avertismenteleă deă s n tateă sîntă imprimateă astfelă încîtă s ă fieă clareă şiă s ă asigureă
vizibilitateaă şiă integritatea loră grafic .ă Imprimareaă avertismenteloră deă s n tateă trebuieă
f cut ă astfelă încîtă acesteaă s ă nuă poat ă fiă detaşate,ă şterseă şiă niciă ascunse,ă acoperiteă sauă
întrerupteădeăalteăinscrip iiăsauăimagini,ăinclusivămarcajeădeăpre ,ămarcajeădeătrasabilitate,ă



marcaje deăurm rire/monitorizareăaăloca ieiăşiăstatutuluiăpropriet iiăproduselorăînătranzit,ă
sauă s ă nuă îşiă piard ă coeren aă înă urmaă deschideriiă pachetuluiă unitar.ă Avertismenteleă deă
s n tateăsîntătip riteăcuăvopseaăcareănuăseăştergeăşiăcuălitereăminuscule,ăcuăexcep ia primei 

litere a primului cuvînt al textului. 

(4)ăSeăinterziceăimprimareaăavertismentelorădeăs n tateăpeătimbreleădeăacciz. 
(5)ăUtilizareaădeăc treăproduc toriăşiăvînz toriiăcuăam nuntulăaiăproduselorădinătutună

a ambalajelor, pungilor, învelitorilor, cutiilor,ăaăoric ruiăaltăobiectăsauălipireaătimbrelorădeă
acciz într-unămodăcareăascunde,ătotalăsauăpar ial,ăoriăîntrerupeăavertismenteleădeăs n tateă
sauăelementeleăcomponenteăaleăacestoraăesteăinterzis . 

(6)ăDimensiunileăavertismentelorădeăs n tateăseăcalculeaz ăînăraportăcuăsuprafa aăpeă
careăseăaplic ăatunciăcîndăpachetulăesteăînchis. 

(7)ă Cerin eleă privindă aranjarea,ă prezentareaă avertismenteloră deă s n tate,ă aă altoră
informa iiă ceă trebuieă s ă apar ă peă pachetulă unitară şiă peă ambalajulă exterior,ă conformă
prevederilorăprezentuluiăarticolăşiăaleăart.16,ă17ăşiă20,ăseăstabilescădeăc treăGuvern. 
Notă: Din 01.01.2018 va intra în vigoare art.15 prin Legea nr.124 din 29.05.2015 

  

Articolul 16. Etichetarea produselor din tutun pentru fumat 

(1)ă Peă fiecareă pachetă unitară şiă peă oriceă ambalajă exterioră ală produseloră dină tutună
pentruăfumatăseăimprim ăavertismenteădeăs n tate. 

(2)ăAvertismenteleă deă s n tateă seă încadreaz ă într-ună chenară negruă cuă l imeaă deă 1ă
mm care este inclus în interiorul suprafe eiărezervateăpentruăavertismente. 

(3)ăAvertismenteleădeăs n tateăincludăavertismentulăgenerală„Fumatulăucide.ăRenun ă
acum!”ăşiămesajulădeăinformareă„Fumulădeătutunăcon ineăpesteă70ădeăsubstan eăceăcauzeaz ă
cancer”.ăAcesteaătrebuie: 

a)ăs ăfieăimprimateăpeăfe eleălateraleăaleăpachetuluiăunitarăşiăaleăambalajuluiăexterior,ă
înăparteaădeăjos.ăAvertismentulăgenerală„Fumatulăucide.ăRenun ăacum!”ăesteăimprimatăpeă
unaădintreă fe eleă lateraleăaleăpachetuluiăunitarăşiăaleăambalajuluiăexterior,ă iarămesajulădeă
informareă„Fumulădeătutunăcon ineăpesteă70ădeăsubstan eăceăcauzeaz ăcancer”ă– peăcealalt ă
fa ă lateral ă aă pachetuluiă unitară şiă aă ambalajuluiă exterior.ă Înă cazulă tutunuluiă deă rulat,ă
acestaădinăurm ăseăimprim ăpeăsuprafa aăcareădevineăvizibil ălaădeschidereaăpachetului; 

b)ăs ăacopereă30%ădinăsuprafe eleăpeăcareăsîntăimprimate; 
c)ă s ă fieă imprimateă cuă caractereă aldineă negre,ă deă tipă Helvetica,ă peă fondă alb,ă

dimensiuneaăcaracterelorăocupîndăsuprafa aămaximal ădinăspa iulărezervatătextului. 
(4) Avertismentele de s n tateăcombinateăsîntăcompuseădintr-un avertisment textual 

men ionată laă alin.(5)ă şiă oă imagineă coloră corespunz toare,ă specificat ă înă bibliotecaă
electronic ădeăavertismenteădeăs n tate,ăşiătrebuie: 

a)ă s ă cuprind ă num rulă deă telefon,ă adresaă deă e-mailă şi/sau a paginii web oficiale a 

institu ieiăpubliceăcareăvaăinformaăconsumatoriiădespreăprogrameleădisponibileădeăsus inereă
aăpersoanelorăcareădorescăs ărenun eălaăfumat; 

b)ă s ă acopereă 65%ă dină ariaă extern ă aă fe eiă anterioareă şiă aă celeiă posterioareă aleă
pachetului unitarăşiăaleăoric ruiăambalajăexteriorăpeăcareăsîntăimprimate;ă 

c)ăs ăexpun ăacelaşiăcon inutăpeăfa aăanterioar ăşiăpeăfa aăposterioar ăaleăpachetuluiă
unitarăşiăpeăoriceăambalajăexterior; 

d)ă s ă fieă plasateă înă parteaă deă susă aă fe eiă anterioareă şiă înă partea deă josă aă fe eiă
posterioareă aleă pachetuluiă unitară şiă aleă oric ruiă ambalajă exterioră şiă peă aceeaşiă linieă deă
orientareăcuăalteăinforma iiăcareăaparăpeăambalaj;ă 



e)ăs ăfieăimprimateăcuăcaractereăaldineănegre,ădeătipăHelvetica,ăpeăfondăalb,ă înăcazulă
avertismentuluiă textual,ă şiă cuă caractereă aldineă albe,ă deă tipăHelvetica,ă înă cazulă informa ieiă
prev zuteă laă lit.a),ă careă seă imprim ă înă parteaă deă josă aă imaginiiă şiă poateă acoperiă celămultă
30%ădinăsuprafa aăacesteia; 

f)ăs ăseăîmpart ăînădouaăseturi,ăaăcîteă7,ăcareăseăschimb ăprinărota ieăanual,ăşiăs ăapar ă
peăunănum răegalădeăpacheteăunitareăcuăproduseădinătutunăpentruăfumatădeăfiecareămarc ă
plasateăpeăpia ăînădecursădeăunăanădeăc treăunăsingurăagentăeconomic. 

(5)ăAvertismenteleătextualeăsîntăurm toarele: 
1) Fumatul cauzeaz ă9ădină10ăcancereăpulmonare; 
2)ăFumatulăcauzeaz ăcancereăbucaleăşiăaleăgîtului; 
3)ăFumatulăd uneaz ăpl mînilor; 
4)ăFumatulăcauzeaz ăatacuriădeăinim ; 
5)ăFumatulăcauzeaz ăaccidenteăvasculareăcerebraleăşiăinfirmitate; 
6)ăFumatulăblocheaz ăarterele; 
7) Fumatulăcreşteărisculădeăorbire; 
8)ăFumatulăd uneaz ădin ilorăşiăgingiilor; 
9)ăFumatulăpoateăucideăcopilulănen scut; 
10)ăFumulăceăîlăemite iăd uneaz ăcopiilor,ăfamilieiăşiăprietenilor;ă 
11)ăCopiiiăfum torilorăsîntămaiăpredispuşiăs ăînceap ăs ăfumeze; 
12) Renun a iălaăfumatăşiăr mîne iăînăvia ăpentruăceiădragi; 
13) Fumatul reduce fertilitatea; 

14)ăFumatulăcreşteărisculădeăimpoten . 
Notă: Din 01.01.2018 va intra în vigoare art.16 prin Legea nr.124 din 29.05.2015 

  

Articolul 17. Etichetareaă produseloră dină tutunăpentruă fumat,ă alteleă decîtă igaretele,ă
tutunulădeărulatăşiătutunulăpentruănarghilea 

(1)ă Produseleă dină tutună pentruă fumat,ă alteleă decîtă igaretele,ă tutunulă deă rulată şiă
tutunulăpentruănarghilea,ă seăexcepteaz ădeă laăobliga iileădeăaăpurtaămesajulădeă informareă
prev zută laă art.16ă alin.(3)ă şiă avertismenteleă deă s n tateă combinateă prev zuteă laă art.16ă
alin.(4). 

(2)ă Peă fiecareă pachetă unitară şiă peă oriceă ambalajă exterioră ală produseloră dină tutună
pentruă fumat,ă alteleă decîtă igaretele, tutunulă deă rulată şiă tutunulă pentruă narghilea,ă seă
imprim ă avertismentulă generală „Fumatulă ucide.ă Renun ă acum!”,ă înso ită deă informa iaă
prev zut ălaăart.16ăalin.(4)ălit.a),ăşiăunulădintreăavertismenteleătextualeăprev zuteălaăart.16ă
alin.(5). 

(3) Avertismentulă generală seă imprim ă peă suprafa aă ceaă maiă vizibil ă aă pachetuluiă
unitară şiă peă oriceă ambalajă exterioră şiă trebuieă s ă acopereă celă pu ină 30%ă dină suprafa aă
relevant ăaăpachetuluiăunitarăşiăaăambalajuluiăexterior.ă 

(4)ăAvertismentulătextualăseăimprim ăpeăsuprafa aăurm toareăînăordineaăvizibilit iiăaă
pachetuluiă unitară şiă aă oric ruiă ambalajă exterioră şiă trebuieă s ă ocupeă celă pu ină 40%ă dină
suprafa aărelevant ăaăpachetuluiăunitarăşiăaăambalajuluiăexterior.ă 

(5)ă Avertismenteleă textualeă seă schimb ă anual.ă Fiecareă dintreă aceste avertismente 

trebuieă s ă apar ă peă ună num ră egală deă pacheteă unitareă cuă astfelă deă produseă deă fiecareă
marc . 

(6)ăAvertismentulăgeneralăşiăavertismenteleătextualeătrebuieăs ăfie: 
a) imprimate cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea 

caracterelorăocupîndăsuprafa aămaximal ădinăariaărepartizat ătextului; 



b)ăamplasateăcentratăpeăsuprafa aărepartizat ,ăiarăpeăpacheteleăunitareăşiăambalajeleă
exterioareă careă auă p r iă lateraleă seă dispună înă paralelă cuă margineaă lateral ă aă pachetuluiă
unitarăşiăaăambalajuluiăexterior; 

c) încadrate într-unăchenarănegruăcuăl imeaădeăcelăpu ină3ămmăşiădeăcelămultă4ămm,ă
careăapareăînăexteriorulăsuprafe eiărezervateăpentruăavertismente. 
Notă: Din 01.01.2018 va intra în vigoare art.17 prin Legea nr.124 din 29.05.2015 

  

Articolul 18. Biblioteca electronică de avertismente de sănătate 

(1) Ministerul Sănătă ii creează şi între ine o bibliotecă electronică de avertismente de 
sănătate, accesibilă publicului, care con ine avertismentele de sănătate combinate prevăzute de 
prezenta lege.  

(2) Ministerul Sănătă ii furnizează gratuit avertismente de sănătate în format electronic.  
  

Articolul 19. Prezentarea produselor din tutun  

(1)ă Etichetareaă şiă prezentareaă pacheteloră unitare,ă aă ambalajeloră exterioareă şiă aă
produselorădinătutunănuătrebuieăs ăinclud ăelementeăsauăcaracteristiciăcare:ă 

a)ăpromoveaz ăprodusulădinătutunăprinămijloaceăfalse,ă înşel toareăsauăcareăpotăcreaă
impresiiă eronateă despreă caracteristicile,ă efecteleă asupraă s n t ii,ă riscurileă şiă emisiileă
acestuiaăsauăcreeaz ăsimilitudiniăcuădenumirileăanatomiceăaleăp r ilorăcorpuluiăuman; 

b)ă sugereaz ă c ă ună anumită produsă dină tutună esteă maiă pu ină d un toră decîtă altele,ă
inclusiv utilizînd calificative precum light, medium, ultra, extra şi altele asemenea, oriăc ă
ună produsă dină tutună areă efecteă vitalizante,ă energizante,ă vindec toare,ă deă întinerire,ă
naturale,ăorganice,ăalteăefecteăbeneficeăasupraăs n t iiăsauămoduluiădeăvia ; 

c)ăseărefer ălaămiros,ăgust,ăprezen aăsauăabsen aăaromelorăsauăaăaltor aditivi; 

d)ăcreeaz ăasocieriăcuăproduseleăalimentareăsauăcosmeticeăoriăcuăjuc riile. 
(2)ă Elementeleă şiă caracteristicileă interziseă men ionateă laă alin.(1)ă includ,ă dară nuă seă

limiteaz ălaătexte,ăsimboluri,ădenumiri,ăm rciăcomerciale,ăexpresiiăfigurativeăsauădeăaltăgen,ă
culoriă careă inducă înă eroare,ă inser iuniă sauă alteă materialeă adi ionale,ă precum etichete 

adezive,ăautocolante,ămaterialeăinserateăfixate,ăstraturiăcareăseăracleaz ăşiăînvelitori,ăsauăseă
refer ălaăformaăprodusuluiădinătutun.ă 

(3)ă Seă interziceă specificareaă cantit iiă deă substan eă nociveă peă sauă înă interiorulă
pachetelor unitare sau nemijlocită peă produseleă dină tutun,ă inclusivă caă parteă aă m rciiă
comerciale.  

(4)ăSeăinterziceăprezentareaăproduselorăalimentare,ăaăjuc riilorăşiăaăaltorăproduseăsubă
form ădeăpacheteăunitareăsauăcareăfaceăasociereăcuăproduseleădinătutun.ă 

(5)ă Laă confec ionareaă pacheteloră unitareă nuă seă utilizeaz ă tehnologiiă specialeă şiă peă
pacheteleăunitareănuăseă imprim ăelementeă ceăpotămodificaăaspectulăpachetuluiăunitarăsauă
distrageăaten iaăconsumatorului.ăAcesteaădinăurm ăinclud,ădarănuăseălimiteaz ăla: 

a) cerneluri care se activeaz ălaăc ldur ăşi/sauădevinăfluorescenteăînăanumiteătipuriădeă
lumin ; 

b) cerneluri sau ornamente care apar gradual în timp; 

c)ăaplica iiăcareăseăelimin ăsauăseăr zuiescăpentruăaăpuneăînăeviden ăimaginiăsauătexte; 
d)ăaplica iiăreliefate,ăcuăexcep iaăm rcii comerciale.  

Notă: Din 01.01.2018 va intra în vigoare art.19 prin Legea nr.124 din 29.05.2015 

  

Articolul 20. Trasabilitatea  

(1) Toate pachetele unitare de produse din tutun: 



a)ă seă marcheaz ,ă prină metodaă şiă înă loculă stabilită deă produc tor,ă prină indicareaă
num ruluiădeăserieăalălotuluiăsauăaăechivalentuluiăacestuia,ăastfelăasigurîndu-se posibilitatea 

identific riiăloculuiăşiăaădateiăfabric rii; 
b)ă seă marcheaz ,ă prină metodaă şiă înă loculă stabilită deă produc tor,ă cuă men iunea 

„Destinată comercializ riiă peă teritoriulă ...”,ă cuă specificareaă denumiriiă riiă peă teritoriulă
c reiaă urmeaz ă aă fiă comercializată produsulă dină tutun.ă Pentruă produseleă dină tutună
comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, pe pachetul unitar se va aplica men iuneaă
„Destinatăcomercializ riiăpeăteritoriulăRepubliciiăMoldova”. 

(2)ă Informa iaă men ionat ă laă alin.(1)ă trebuieă s ă fieă accesibil ă consumatoriloră şiă
organelorădeăcontrolăînăscopulăidentific riiăproduselorădinătutunăşiămonitoriz riiăcircula ieiă
lor. 
Notă: Din 01.01.2018 va intra în vigoare art.20 prin Legea nr.124 din 29.05.2015 

  

Articolul 21. Publicitatea şi promovarea prin sponsorizare a produselor din tutun 

(1) Se interzice orice formă, directă sau indirectă, de publicitate în favoarea produselor din 

tutun, inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice şi 
video, prin internet, cu utilizarea re elelor telefonice, telegrafice, ceea ce include, dar nu se 
reduce la publicitatea exterioară şi cea din interiorul spa iilor publice închise şi semiînchise, în 
special publicitatea în exteriorul şi interiorul locurilor de vînzare angro şi cu amănuntul a 
produselor din tutun şi publicitatea în localurile în care se prestează servicii, publicitatea în sau 

pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale, precum şi publicitatea pe 
accesoriile pentru fumat. 

(2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) folosirea de imagine a mărcii comerciale şi a 
logotipului plasată în interiorul sediului principal al agentului economic care produce, importă 
sau comercializează angro produse din tutun, precum şi materialele promo ionale destinate 
exclusiv pentru a fi distribuite producătorilor, importatorilor şi vînzătorilor de tutun şi de produse 
din tutun.  

(3) Se interzice orice activitate care induce în eroare sau creează o impresie eronată despre 
caracteristicile produselor din tutun şi despre impactul acestora asupra sănătă ii.  

(4) Se interzice promovarea produselor din tutun, inclusiv prin sponsorizare sau sus inere 
în alt mod a unor ac iuni sau ini iative publice sau comerciale.  

(5) Se interzice agen ilor economici din industria tutunului ini ierea sau participarea la 
ac iuni de sponsorizare sau ac iuni filantropice în urma cărora numele agentului economic, marca 
comercială a produsului din tutun, oricare alte referin e la mărcile produselor din tutun pot 
deveni vizibile sau altă informa ie despre rela ia acestuia cu evenimentul devine publicitară.  

(6) Se interzice publicitatea şi promovarea produselor din tutun, precum şi sponsorizarea 
manifestărilor şi activită ilor legate de produsele din tutun, ini iate pe teritoriul Republicii 
Moldova şi care au efect transfrontalier.  

(7) Se interzice utilizarea mărcilor comerciale ale produselor din tutun la promovarea altor 
produse sau servicii, precum şi a mărcilor comerciale ale altor produse sau servicii la 
promovarea produselor din tutun.  

(8) Se interzice utilizarea accesoriilor pentru fumat (scrumiere, brichete) în scopul 

promovării directe sau indirecte a produselor din tutun. 
(9) Se interzice oferirea gratuită a produselor din tutun. 
(10) Controlul respectării prevederilor prezentului articol se efectuează de către Consiliul 

Concuren ei, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătă ii Publice şi Serviciul Fiscal de Stat în 
limita competen elor stabilite de legisla ia în vigoare. 



[Art.21 în redacţia Legii nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 01.01.2016]  

   

Capitolul VI 

PLASAREAăPEăPIA ăAăPRODUSELORăDINăTUTUNăŞIăAăPRODUSELORăCONEXE 

Articolul 22. Notificarea privind produsele din tutun şi produsele conexe 

(1) Producătorii şi importatorii de produse din tutun şi/sau de produse conexe notifică 
Centrul Na ional de Sănătate Publică despre orice produs nou din tutun, produs din tutun cu 
compozi ia modificată sau produs conex pe care inten ionează să îl plaseze pe pia ă.  

(2) Notificarea se transmite în format electronic cu 90 de zile înainte de plasarea pe pia ă a 
produsului şi este înso ită de: 

a) descrierea detaliată a produsului; 
b) informa ia privind ingredientele şi emisiile, prevăzută la art.13;  
c) studiile ştiin ifice disponibile privind toxicitatea, poten ialul de dependen ă şi 

atractivitatea produsului, în special referitor la ingrediente şi emisii; 
d) studiile disponibile şi cercetările de pia ă privind preferin ele diferitor grupuri de 

consumatori, inclusiv persoanele tinere. 

  

Articolulă23.ăCerin eleăprivindăproduseleăconexeă 
(1) Produsele care con ină nicotin ,ă inclusivă igareteleă electroniceă şiă flacoaneleă deă

reumplere,ă careă nuă facă obiectulă reglement riiă înă domeniulă farmaceutică şiă ală
medicamentului,ăpotăfiăplasateăpeăpia ăcuăurm toareleăcondi ii: 

a)ăcantitateaădeănicotin ănuădep şeşteă2ămgăpentru o unitate; 

b)ă cantitateaă deă nicotin ă careă seă con ineă înă lichidulă dină igareteleă electroniceă şiă dină
flacoaneleădeăreumplereănuădep şeşteă20ămgăpentruă1ăml;ă 

c)ă volumulă maximă ală cartuşeloră şiă ală rezervoareloră igareteloră electroniceă deă unic ă
folosin ăsauăalăcartuşelorădeăunic ăfolosin ănuădep şeşteă2ăml; 

d)ăvolumulămaximăalăflacoanelorădeăreumplereănuădep şeşteă10ăml; 
e)ănuăcon inăaditiviiămen iona iălaăart.11ăalin.(3). 
(2)ăFiecareăpachetăunitarăşiăoriceăambalajăexteriorăalăproduselorăspecificateălaăalin.(1) 

trebuieă s ă con in ă urm torulă avertismentă deă s n tate:ă „Acestă produsă con ineă nicotin .ă
Nicotinaăgenereaz ăunăgradăsporitădeădependen ”. 

(3)ăAvertismentulădeăs n tateăprev zutălaăalin.(2)ătrebuie: 
a)ăs ăcorespund ăcerin elorămen ionateălaăart.17ăalin.(6); 

b)ă s ă fieă imprimată peă celeă dou ă suprafe eă maiă mariă aleă pachetuluiă unitară şiă aleă
oric ruiăambalajăexterior; 

c)ă s ă acopereă celă pu ină 30%ă dină ariaă extern ă aă suprafe eiă corespunz toareă aă
pachetuluiăunitarăşiăaăoric ruiăambalajăexterior. 

(4) Fiecare pachet unitară şiă oriceă ambalajă exterioră ală produseloră dină planteă pentruă
fumată poart ă urm torulă avertismentă deă s n tate:ă „Fumatulă acestuiă produsă d uneaz ă
s n t iiădumneavoastr ”. 

(5)ăAvertismentulădeăs n tateăprev zutălaăalin.(4)ătrebuie: 
a)ăs ăcorespund ăcerin elorămen ionateălaăart.17ăalin.(6); 
b)ă s ă fieă imprimată peă celeă dou ă suprafe eă maiă mariă aleă pachetuluiă unitară şiă aleă

oric ruiăambalajăexterior;ă 
c)ăs ăacopereă30%ădinăariaăextern ăaăsuprafe eiăcorespunz toareăaăpachetuluiăunitară

şiăaăoric ruiăambalajăexterior. 



(6)ăPacheteleăunitareăşiăoriceăambalajăexteriorăalăproduselorădinăplanteăpentruăfumată
nu includ niciunul dintre elementele sau caracteristicile de la art.19

 
alin.(1). 

Notă: Din 01.01.2018 va intra în vigoare art.23 prin Legea nr.124 din 29.05.2015 

   

Articolul 24. Comercializarea produselor din tutun şi a produselor conexe  
(1) Se interzice plasarea pe pia ă a produselor din tutun care nu arde, inclusiv a tutunului 

pentru uz oral, a tutunului pentru mestecat şi a tutunului pentru uz nazal. 

(2) Regulile de plasare pe pia ă a produselor din tutun pentru fumat şi produselor conexe se 
stabilesc de către Guvern. 

  

Articolul 25. Prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun şi la produsele conexe 

(1) Se interzice comercializarea produselor din tutun şi a produselor conexe: 
a) persoanelor şi de către persoanele cu vîrsta de pînă la 18 ani;  
b) prin re eaua de comer  ambulant, la tarabe sau tejghele improvizate, prin automate 

comerciale; 

c) prin internet; 

d) fără documente justificative, eliberate de producători sau importatori, care să 
demonstreze provenien a şi să asigure trasabilitatea produselor din tutun şi a produselor conexe; 

e) în alt ambalaj decît cel original al producătorului sau cu ambalajul deteriorat;  
f) în pachete unitare care con in mai pu in de 20 de igarete, din pachete unitare deschise 

sau la bucată;  
g) în pachete de stil „ruj de buze” sau în pachete care fac asociere cu produsele alimentare 

sau cosmetice ori cu jucării. 
(2) Se interzice comercializarea produselor alimentare, a jucăriilor şi a altor produse care 

fac asociere cu produsele din tutun. 

(3) Unită ile ce comercializează cu amănuntul produse din tutun şi produse conexe sînt 
obligate să afişeze la un loc vizibil informa ia privind interzicerea vînzării produselor din tutun şi 
a produselor conexe persoanelor cu vîrsta de pînă la 18 ani şi informa ia privind cuantumul 
amenzii aplicate pentru nerespectarea acestei interdic ii. 

(4) Pentru a se asigura că persoana care cumpără produse din tutun şi produse conexe a 

atins vîrsta de 18 ani, vînzătorii sînt obliga i să solicite de la cumpărător prezentarea actului de 
identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vîrsta acesteia. În cazul 
în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, vînzătorul nu are dreptul să-i vîndă 
produse din tutun şi produse conexe. 

(5) Se interzice expunerea vizibilă a produselor din tutun şi a produselor conexe în spa iile 
comerciale accesibile publicului. Lista produselor din tutun şi a produselor conexe disponibile 

pentru comercializare, cu indicarea pre urilor acestora, imprimată pe hîrtie albă cu caractere 
negre, se prezintă de către vînzător la solicitarea cumpărătorilor adul i. Prevederile prezentului 
alineat se aplică de la 20 mai 2020. 

(6) Unită ile cu suprafa a comercială mai mică de 20 m2
 ce comercializează produse din 

tutun şi produse conexe trebuie să fie amplasate la o distan ă de cel pu in 200 m de la institu iile 
de învă ămînt şi institu iile medico-sanitare. 

  

Capitolul VII 

PROTEC IAăÎMPOTRIVAăEXPUNERIIăLAăFUMULăDEăTUTUN 

Articolul 26. Protec ia împotriva expunerii la fumul de tutun  
(1) Se interzice fumatul: 



a) în toate spa iile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la 
locurile de muncă, indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces; 

b) în toate spa iile publice deschise administrate de institu iile medico-sanitare, institu iile 
de învă ămînt, autorită ile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente; 

c) în raza de 10 m de la intrarea în spa iile publice închise, inclusiv în locurile de uz 
comun, şi la locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile/instala iile de 
captare a aerului pentru spa iile publice închise şi pentru locurile de muncă;  

d) în parcurile de distrac ii şi pe terenurile de joacă pentru copii; 
e) pe stadioane, arene, în pie e şi alte spa ii publice deschise pe durata evenimentelor 

publice distractive sau de alt gen; 

f) sub acoperişul sta iilor de transport public; 
g) în mijloacele de transport public şi în mijloacele de transport privat în care se află 

minori.  

(2) Angajatorii, proprietarii sau managerii spa iilor publice, ai locurilor de muncă, 
indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces, pot amenaja locuri speciale pentru fumat în 

spa ii deschise sau semideschise, amplasate astfel încît să nu permită pătrunderea fumului în 
spa ii publice închise sau semiînchise şi la locurile de muncă. 

[Art.26 în redacţia Legii nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 31.05.2016]  

  

Articolul 27. Obliga iile persoanelor responsabile  
(1) Angajatorii, autorită ile publice centrale şi locale aplică interdic ia fumatului pentru tot 

spa iul administrat, cu afişarea avertismentului: „În această clădire/institu ie/unitate fumatul este 

complet interzis”.  
(2) Proprietarii sau managerii spa iilor publice, ai locurilor de muncă, ai mijloacelor de 

transport public, indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces, în care fumatul este interzis 
au obliga ia: 

a) să afişeze la intrare, în cel mai vizibil loc, în încăperi/spa ii/mijloacele de transport 
public semnul unic de interzicere a fumatului conform standardului ISO 7010:2011 – o igaretă 
aprinsă într-un cerc roşu, barată de o linie roşie transversală –, care poate fi înso it de 
avertismentul „Fumatul este interzis. Fumatul în încăperi/spa ii/transportul public contravine 
legii”;  

b) să avertizeze persoanele care fumează în locuri interzise despre interdic ia fumatului, iar 
în cazul neconformării acestora interdic iei, să anun e poli ia.  

[Art.27 modificat prin Legea nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 31.05.2016]  

  

Capitolul VIII 

ASIGURAREAăEFICIEN EIăPOLITICILORăPUBLICE 

DE CONTROL AL TUTUNULUI 

Articolul 28. Interzicerea parteneriatului cu industria tutunului şi a sprijinului industriei 
tutunului 

(1) Se interzice autorită ilor publice centrale şi locale să participe la, să sus ină sau să 
accepte: 

a) parteneriate cu industria tutunului, inclusiv ini iativele sau activită ile industriei 
tutunului care implică responsabilitate socială sau care pot fi descrise ori percepute ca social 
responsabile; 

b) acorduri cu caracter neobligatoriu sau neexecutoriu, memorandumuri de în elegere sau 
în elegeri voluntare în locul măsurilor legale de control al tutunului; 



c) contribu ii financiare sau de altă natură, directe sau indirecte, din partea industriei 
tutunului ori implicarea acesteia în orice mod în ini iative, campanii sau programe, direct sau 
indirect legate de controlul tutunului sau de sănătatea publică şi care cuprind, dar nu se limitează 
la programe de acces şi educa ie a tinerilor, campanii de educa ie a publicului şi altele asemenea; 

d) propuneri, proiecte sau oferte de asisten ă din partea industriei tutunului pentru 

elaborarea sau implementarea politicilor publice de control al tutunului.  

(2) Prevederile prezentului articol nu se aplică Serviciului Vamal al Republicii Moldova, 
precum şi altor autorită i publice centrale în cazul ac iunilor cu interes major ale statului. 

  

Articolul 29. Interzicerea contribu iilor voluntare din partea industriei tutunului  
(1) Se interzice oferirea de către reprezentan ii industriei tutunului şi acceptarea de către 

autorită ile publice centrale şi locale, alte structuri cu sau fără statut de persoană juridică care 
îndeplinesc func ii publice în ramura legislativă, executivă sau judecătorească a contribu iilor 
voluntare, financiare sau de altă natură, cu excep ia cazurilor în care aceste contribu ii rezultă din 
prevederile legale.  

(2) Se interzice oferirea de către reprezentan ii industriei tutunului a contribu iilor 
financiare sau de altă natură, inclusiv a cadourilor, pentru func ionarii publici şi persoanele cu 
func ie de demnitate publică, precum şi pentru membrii familiilor acestora, şi solicitarea sau 
acceptarea de către func ionarii publici şi persoanele cu func ie de demnitate publică, precum şi 
de către membrii familiilor acestora, a unor astfel de contribu ii. 

(3) Se interzice oferirea de orice contribu ii din partea reprezentan ilor industriei tutunului 
către persoane, organiza ii, comunită i sau alte entită i cu scopul direct sau indirect de promovare 
a produselor din tutun sau a consumului produselor din tutun şi acceptarea sau facilitarea 
contribu iilor din partea industriei tutunului.  

(4) Contribu ia oferită sau făcută de reprezentan ii industriei tutunului cu scopul de 
promovare a imaginii corporative se consideră ca fiind contribu ie oferită sau făcută cu scopul de 
promovare a produselor din tutun sau a consumului produselor din tutun.  

(5) Contribu ia oferită sau făcută de către vînzătorul cu amănuntul cu scopul de promovare 
a industriei tutunului se consideră ca ofertă de promovare a produselor din tutun sau a 
consumului produselor din tutun. 

  

Articolul 30. Prevenirea şi solu ionarea conflictelor de interese 

(1) Nu pot participa la elaborarea şi implementarea politicilor publice de control al 
tutunului persoanele care sînt sau au fost antrenate în gestiunea şi/sau promovarea 
întreprinderilor din industria tutunului în ultimele 24 de luni.  

(2) Orice persoană implicată în elaborarea şi implementarea politicilor publice de control al 
tutunului este obligată să declare orice interes personal, existent sau apărut, precum şi informa ia 
privind participarea la gestiunea şi/sau promovarea întreprinderilor din industria tutunului în 

ultimele 24 de luni. 

  

Articolul 31. Creşterea conştientizării şi educa ia publicului  
Ministerul Sănătă ii elaborează şi asigură distribuirea informa iei despre: 
a) riscurile cultivării şi prelucrării tutunului; 

b) riscurile consumului de produse din tutun şi de produse conexe şi ale expunerii la fumul 
de tutun pentru sănătate; 

c) toxicitatea şi poten ialul de dependen ă ale produselor din tutun şi ale produselor conexe; 



d) necesitatea protejării politicilor publice privind controlul tutunului de interesele 

comerciale şi alte interese ale industriei tutunului şi de strategiile şi tacticile utilizate, deschis sau 
voalat, de către industria tutunului pentru a submina şi împiedica elaborarea şi implementarea 

politicilor publice de control al tutunului, inclusiv prin contribu ii filantropice în favoarea 
organiza iilor publice şi private. 

  

Capitolul IX 

CONTROLULăDEăSTATăÎNăDOMENIULăPROTEC IEIăS N T IIăDEă 
CONSECIN ELEăCONSUMULUIăDEăPRODUSEăDINăTUTUNăŞIă 

ALEăEXPUNERIIăLAăFUMULăDEăTUTUN” 

Articolul 32. Licen ierea activită ilor în industria tutunului 
(1) Importul, fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun, importul şi/sau 

prelucrarea industrială a tutunului, comercializarea angro a tutunului fermentat se efectuează în 
bază de licen ă, eliberată în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin 

licen iere a activită ii de întreprinzător, cu condi ia respectării:  
a) parametrilor tehnologici şi/sau a cerin elor specifice pentru fiecare gen de activitate 

solicitat;  

b) normelor de protec ie a muncii, antiincendiare şi sanitare.  
(2) În licen a de import şi de comercializare angro a produselor din tutun se indică tipul 

concret al produsului (marca).  

(3) Importul şi comercializarea angro a produselor din tutun se efectuează numai după 
aplicarea de către producătorul lor a timbrului de acciză direct pe pachet. În cazul în care 
produsul din tutun este produs cu folie de protec ie, timbrul de acciză se aplică sub folie. Timbrul 
de acciză se lipeşte astfel încît să se deterioreze la deschiderea pachetului.  

(4) Importul, fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun se efectuează de 
către agen ii economici specializa i, de inători de licen ă, care dispun de:  

a) capital social de cel pu in 1 milion de lei, acoperit integral de valoarea activelor nete sub 
formă de fonduri fixe;  

b) depozite angro proprii, ori luate în arendă, cu capacită i (suprafa ă) utilizabile de cel 
pu in 500 m2, bine aerisite, dotate cu utilajul necesar pentru men inerea condi iilor de păstrare a 
produc iei prevăzute de documentele normativ-tehnice şi cu sistem de eviden ă computerizată;  

c) infrastructură şi ciclu tehnologic deplin în domeniul de activitate, care să asigure 
securitatea, controlul şi calitatea produc iei;  

d) contracte de import al produselor din tutun;  

e) autoriza ie de import şi de comercializare a fiecărei mărci de produse din tutun, eliberată 
de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licen iat.  

(5) Importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, comercializarea angro a tutunului 
fermentat se efectuează cu respectarea prevederilor art.7 alin.(4).  

(6) Fabricarea produselor din tutun se efectuează cu respectarea prevederilor art.8 alin.(2). 
   

Articolul 33. Retragerea licen ei 
(1) Licen a pentru importul, fabricarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din 

tutun se retrage în următoarele cazuri:  
a) plasarea pe pia ă a produselor din tutun neetichetate în conformitate cu legisla ia privind 

plasarea pe pia ă a produselor din tutun şi fără aplicarea sau cu aplicarea neconformă a 
avertismentelor de sănătate; 



b) nerespectarea legisla iei privind interzicerea publicită ii în favoarea produselor din tutun 

şi privind interzicerea sponsorizării produselor din tutun; 
c) nerespectarea legisla iei privind prezentarea informa iei/raportarea despre tutun şi 

produsele din tutun şi despre activită ile legate de aceste produse. 
(2) Retragerea licen ei se efectuează de către organul de licen iere la sesizarea organelor 

constatatoare privind încălcările specificate la alin.(1), conform procedurii prevăzute de legisla ia 
în vigoare. 

   

Articolul 34. Supravegherea consumului de produse din tutun şi a expunerii la fumul de 

tutun  

(1) Ministerul Sănătă ii este responsabil de:  
a) monitorizarea consumului produselor din tutun şi expunerii la fumul de tutun, prin 

elaborarea şi punerea în aplicare a metodelor de colectare şi analiză a datelor relevante; 
b) monitorizarea calită ii aerului în spa iile publice închise unde este interzis fumatul; 
c) monitorizarea producerii, importului şi comercializării tutunului şi produselor din tutun 

şi a activită ilor legate de acestea; 
d) promovarea unui stil de via ă fără tutun prin elaborarea şi implementarea politicilor de 

încurajare şi stimulare a renun ării la consumul produselor din tutun. 
(2) Ministerul Educa iei, de comun acord cu Ministerul Sănătă ii, este responsabil de 

includerea în curricula de învă ămînt preuniversitar şi universitar a subiectelor privind riscurile 
pentru sănătate ale consumului produselor din tutun şi ale expunerii la fumul de tutun, precum şi 
beneficiile renun ării la fumat şi ale adoptării unui stil de via ă fără tutun. 

   

Articolul 35. Măsurile de reducere a dependen ei de tutun şi stimularea renun ării la fumat  
(1) Institu iile de învă ămînt medical de orice nivel vor include în programele de instruire 

şi educa ie continuă metodele de diagnostic, consiliere şi tratament al dependen ei de tutun.  

(2) Ministerul Sănătă ii organizează sistemul de acordare a serviciilor de consiliere privind 
renun area la fumat şi de tratament al dependen ei de tutun. 

   

Articolul 36. Colaborarea intersectorială 

(1) Guvernul aprobă şi actualizează periodic documente de politici publice intersectoriale 

comprehensive în domeniul controlului tutunului.  

(2) Activită ile legate de coordonarea implementării documentelor de politici publice 
intersectoriale comprehensive în domeniul controlului tutunului sînt realizate de Consiliul 

Na ional Coordonator în domeniul Controlului Tutunului (în continuare – Consiliul Naţional). 
(3) Consiliul Na ional se instituie de către Guvern în calitate de organ consultativ, fără 

statut de persoană juridică.  
(4) Regulamentul Consiliului Na ional se aprobă de către Guvern.  
(5) Consiliul Na ional are următoarele atribu ii: 
a) coordonează implementarea documentelor de politici publice intersectoriale 

comprehensive în domeniul controlului tutunului; 

b) asigură participarea păr ilor interesate în procesul de elaborare, monitorizare şi 
implementare a activită ilor de control asupra plasării pe pia ă şi consumului produselor din tutun 
în Republica Moldova şi contribuie la stabilirea legăturilor durabile între to i factorii-cheie de 

decizie, implica i în elaborarea, promovarea şi implementarea legisla iei şi a politicilor publice în 
domeniul controlului tutunului; 



c) promovează parteneriatul intersectorial între institu iile de stat, interna ionale şi 
neguvernamentale pentru un mai bun control asupra respectării reglementărilor privind modul şi 
condi iile realizării de către autorită ile publice a controlului asupra plasării pe pia ă şi 
consumului produselor din tutun şi asigură dialogul eficient între organiza iile guvernamentale şi 
neguvernamentale din Republica Moldova şi de peste hotare; 

d) coordonează procesul intersectorial de elaborare şi de ajustare a legisla iei în domeniul 
controlului asupra plasării pe pia ă şi consumului produselor din tutun la prevederile Conven iei-
cadru a Organiza iei Mondiale a Sănătă ii privind controlul tutunului şi la legisla ia comunitară, 
precum şi procesul de implementare a legisla iei şi a documentelor de politici publice în 
domeniu; 

e) facilitează colaborarea intersectorială pentru elaborarea politicilor publice destinate 

controlului tutunului, coordonînd punerea în aplicare a acestora. 

  

Articolul 37. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi 
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea stabilită de legisla ia în 

vigoare. 

(2) Produsele din tutun fabricate, importate sau comercializate cu încălcarea cerin elor 
prezentei legi se confiscă în modul prevăzut de legisla ie. Produsele confiscate urmează a fi 
distruse. Procedura de distrugere a produselor din tutun confiscate se stabileşte de către Guvern.  

(3) Nerespectarea legisla iei privind protec ia contra expunerii la fumul de tutun în spa iile 
publice închise, semiînchise, la locurile de muncă şi în transportul public de către agen ii 
economici a căror activitate este autorizată sau licen iată, constatată repetat de către institu iile 
Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătă ii Publice, duce la retragerea autoriza iei. 
Autoritatea competentă retrage autoriza ia sau licen a în baza demersului motivat al medicului-
şef sanitar de stat din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
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