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Nr. 13 din 07 aprilie 2016 Domnului Gheorghe Brega,
Viceprim-ministru de probleme sociale, 

Preşedinte al Comisiei Naţionale Antidrog

Stimate Domnule Preşedinte,

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” constituie o reţea de organizaţii ale comunităţii 
persoanelor care trăiesc cu HIV şi ale altor comunităţi vulnerabile, inclusiv ale utilizatorilor de 
substanţe psihoactive. Asociaţia are drept scop apărarea drepturilor şi intereselor comunităţilor 
vulnerabile la toate nivelurile, inclusiv la nivelul elaborării şi aprobării politicilor naţionale. Este 
de menţionat faptul că organizaţiile-membre ale Asociaţiei ’’Iniţiativa Pozitivă” sunt constituite din 
persoane afectate direct de narcomanie, infecţia HIV şi criminalitate, activând pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova (de pe ambele maluri ale râului Nistru), unele având o experienţă de peste 10 ani 
în domeniul dezvoltării şi prestării complexului de servicii de Reducere a Riscurilor, de suport 
psihosocial şi reabilitare pentru utilizatorii de substanţe psihoactive, inclusiv pentru clienţii 
Programului Farmacoterapiei cu Metadonă.

De asemenea, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” are o experienţă vastă de colaborare 
cu alte organizaţii şi donatori, precum UNAIDS Moldova, UNODC Moldova, Centrul PAS, Fundaţia 
Soros-Moldova şi altele.

în acest context, considerăm că participarea reprezentanţilor comunităţilor afectate de 
narcomanie, infecţia HIV şi criminalitate, care sunt beneficiarii direcţi ai programelor antidrog, în 
activitatea Comisiei Naţionale Antidrog din Moldova este de importanţă majoră pentru luarea unor 
decizii informate şi eficiente în activitatea de elaborare şi aprobare a politicilor naţionale.

Reieşind din cele expuse mai sus, referindu-ne la scrisorile cu nr. 63 din 27 februarie 2013 şi 
nr. 97 din 28 august 2013 adresate preşedintelui Comisiei Naţionale Antidrog (la care nu am primit 
niciun răspuns până la moment), ne adresăm repetat cu solicitarea de a examina posibilitatea de 
includere în componenţa membrilor Comisiei Naţionale ANTIDROG a unui reprezentant al Asociaţiei 
Obşteşti „Iniţiativa Pozitivă” (copia scrisorilor se anexează).

Cu profund respect,

în aşteptarea unui răspuns din partea Dvs. 

Mulţumim anticipat.
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