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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZATWIERDZENIE NOMINACJI TREMAINE
WRIGHT I CHRISTOPHERA ALEXANDERA NA KIEROWNIKÓW WDRAŻANIA
USTAWY O REGULACJI I OPODATKOWANIU KONOPI INDYJSKICH
Pierwsi nominowani zatwierdzeni przez administrację gubernator Hochul
przyspieszą wdrożenie ustawy o konopiach indyjskich
Tremaine Wright będzie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Kontroli Konopi
Indyjskich; Christopher Alexander będzie pełnić funkcję Dyrektora
Wykonawczego Biura Zarządzania Konopiami Indyjskimi
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Senat stanowy zatwierdził Tremaine Wright
jako przewodniczącą Nowojorskiej Rady Kontroli Konopi Indyjskich (Cannabis Control
Board, CCB) oraz Christophera Alexandra jako dyrektora wykonawczego Biura Zarządzania
Konopiami Indyjskimi (Office of Cannabis Management, OCM). Zatwierdzenia dokonano
podczas nadzwyczajnej sesji Legislatury stanu Nowy Jork i są to dwie pierwsze
potwierdzone nominacje administracji gubernator Hochul. Rada Kontroli Konopi Indyjskich i
Biuro Zarządzania Konopiami Indyjskimi będą tworzyć i wdrażać kompleksowe ramy
regulacyjne dla przemysłu konopi indyjskich w Nowym Jorku, w tym produkcji,
licencjonowania, pakowania, marketingu i sprzedaży produktów z konopi indyjskich.
Ustawa o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich (Marijuana Regulation and
Taxation Act, MRTA), uchwalona 31 marca 2021 r., określa jedne z najbardziej
wszechstronnych i postępowych ram prawnych w kraju w zakresie regulacji przemysłu
dla osób dorosłych, medycznego i konopnego, z naciskiem na zapewnienie jak
największego udziału społeczności historycznie dotkniętych prohibicją. Ustawa ta
nakłada obowiązek powołania pięcioosobowej rady nadzorującej tworzenie i wdrażanie
OCM oraz przewiduje powołanie dyrektora ds. równości, którego zadaniem będzie
opracowanie planu na rzecz równości społecznej, mającego na celu ułatwienie i
wsparcie uczestnictwa wnioskodawców z tej branży. MRTA ogranicza również liczbę
licencji, które mogą być w posiadaniu jednej firmy i zakazuje pionowej integracji
produkcji i usług detalicznych, zapewniając w ten sposób małym przedsiębiorstwom
możliwość konkurowania na nowym rynku.
„Jednym z moich najważniejszych priorytetów jest to, aby w końcu uruchomić nowojorski
przemysł konopi indyjskich - od dawna było to opóźnione, ale zamierzamy nadrobić
stracony czas dzięki potwierdzeniu przez Senat stanowiska Tremaine Wright jako
przewodniczącej Rady Kontroli Konopi Indyjskich i Christophera Alexandra jako dyrektora

wykonawczego Biura Zarządzania Konopiami Indyjskimi”, powiedziała gubernator
Hochul. „Te dwie osoby wnoszą do swoich nowych ról bogatą wiedzę i doświadczenie, i
jestem przekonana, że wykonają wspaniałą pracę przy opracowywaniu i wdrażaniu
przepisów, które są bezpieczne, sprawiedliwe i przejrzyste, a także uznają potrzebę
zaradzenia wpływowi, jaki prohibicja wywarła na społeczności osób kolorowych. Z
niecierpliwością czekam na współpracę z nimi przy budowaniu przemysłu konopi
indyjskich w naszym stanie i wprowadzaniu prawdziwych zmian dla nowojorczyków.”
Tremaine S. Wright będzie pełnić funkcję przewodniczącej Rady Kontroli
Konopi Indyjskich
Tremaine S. Wright jest byłą członkinią Zgromadzenia Stanowego Nowego Jorku, a
obecnie pełni funkcję pierwszego dyrektora biura DFS zajmującego się integracją
finansową i wzmocnieniem pozycji obywateli (Statewide Office of Financial Inclusion
and Empowerment). Pani Wright jest adwokatem, przedsiębiorcą, właścicielem małego
biznesu i aktywistką oraz mieszkanką Bedford Stuyvesant z drugiego pokolenia,
zaangażowaną w zachowanie bogatego dziedzictwa swojej społeczności i budowanie
silnych fundamentów na przyszłość. Swoją karierę zawodową poświęciła wzmacnianiu
pozycji i tworzeniu możliwości dla swoich sąsiadów oraz lokalnej społeczności.
Pani Wright została wybrana do Zgromadzenia Stanu Nowy Jork 8 listopada 2016 roku.
Służyła w 56. okręgu Zgromadzenia na Brooklynie, NY, który reprezentuje dzielnice
Bedford-Stuyvesant i Northern Crown Heights. Pełniła funkcję Przewodniczącej
Legislacyjnego Kongresu ds. Osób Czarnoskórych, Portorykańczyków, Latynosów i
Azjatów w stanie Nowy (New York State Black, Puerto Rican, Hispanic & Asian
Legislative Caucus) oraz Przewodniczącej Podkomisji Zgromadzenia ds. Opieki
Zastępczej (Assembly Subcommittee on Foster Care).
Jako była przewodnicząca Rady Wspólnoty 3 (Community Board 3), Pani Wright
rozwijała długotrwałe relacje z byłymi i obecnymi urzędnikami, liderami społeczności i
mieszkańcami zaangażowanymi w poprawę sytuacji w środkowym Brooklynie. W CB3
zasiada od 13 lat, a wcześniej pełniła funkcje sekretarza wykonawczego, skarbnika i
koordynatora budżetu.
Praktykowała prawo w kancelarii Brooklyn Legal Services oraz w prywatnych firmach
prawniczych. Pracując jako adwokat w dużych firmach prawniczych, pani Wright
pracowała również jako prawnik pro bono dla organizacji Volunteers of Legal Services'
Incarcerated Mothers Project.
Pani Wright była również właścicielką i prowadziła kawiarnię Common Grounds: a
Neighborhood Coffee House od marca 2006 do września 2015 roku. Otworzyła ten lokal
po tym, jak zdała sobie sprawę, że w jej okolicy brakowało odpowiedniej liczby kawiarni
i miejsc spotkań.
Pani Wright jest absolwentką Duke University oraz University of Chicago Law School.

Christopher Alexander będzie pełnić funkcję dyrektora wykonawczego Biura
Zarządzania Konopiami Indyjskimi
Chris Alexander jest reformatorem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych,
adwokatem i ekspertem ds. polityki. Pochodzi z miasta Hollis w dzielnicy Queens i jest
synem rodziców imigrantów, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych z karaibskiej
wyspy Grenada.
Chris jest doświadczonym politykiem z bogatym zapleczem politycznym. Wcześniej
pracował dla Partii Demokratycznej Stanu Nowy Jork, jako doradca Kongresu, a także
jako koordynator ds. polityki w Organizacji na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii (Drug
Policy Alliance) oraz jako doradca w Senacie Stanu Nowy Jork, gdzie kierował pracami
kilku komisji nadzorujących sprawy Nowego Jorku oraz system sądownictwa karnego
stanu Nowy Jork.
Chris wykorzystuje swoje doświadczenie legislacyjne i organizatorskie w walce o
zakończenie masowej przestępczości i wojny narkotykowej. Jest orędownikiem
sprawiedliwości społecznej, równości rasowej oraz zwolennikiem zaangażowania
obywatelskiego.
Jest twórcą kampanii Start SMART NY mającej na celu położenie kresu prohibicji
marihuany oraz głównym projektodawcą Marijuana Regulation and Taxation Act,
nowojorskiej ustawy o legalizacji konopi indyjskich.
Obecnie Chris pracuje jako menedżer ds. relacji z rządem i polityki w Village, firmie
zajmującej się konopiami indyjskimi w wielu stanach. Jego zadaniem jest współpraca z
liderami legislacyjnymi i wspieranie decydentów, którzy dążą do rozszerzenia dostępu
do konopi indyjskich w swoich stanach.
Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie Syracuse oraz
tytuł doktora prawa w CUNY School of Law.
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