
 

  
                                                                                                                                           

                                               August, 2017  
  
Stimați jurnaliști,  

Buletinul informativ are scopul de a vă aduce la cunoștință activitățile și inițiativele dezvoltate de 

Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova) în vederea îmbunătățirii cadrului 

de reglementare și condițiilor de derulare a afacerilor în Republica Moldova. 

  

În cazul în care vă interesează să primiți informații adiționale privind orice inițiativă descrisă 

mai jos, vă rugăm să ne contactați la info@amcham.md. 
 

____________________________________________________________________ 

 
FISCALITATE  
 

Mediul de business solicită convocarea Consiliului Economic al Prim-ministrului pe 

marginea excluderii plafonului contribuției individuale de asigurări sociale  

Camera de Comerț Americană din Moldova, împreună cu Asociația Businessului European și 

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologii Informaționale și al Comunicațiilor au 

solicitat Prim-ministrului convocarea în termeni proximi a Consiliului Economic. 

Asociațiile s-au confruntat cu faptul că reprezentații Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei au evitat discuțiile cu mediul de afaceri timp de 5 luni în vederea excluderii plafonului 

contribuției individuale de asigurări sociale și a impactului negativ pe care îl produce această 

excludere, atât pentru mediului de afaceri, cât și pentru bugetul național de asigurări sociale.  

Imposibilitatea implicării autorității centrale de profil în dezbateri extinse pe marginea subiectului 

vizat, a fost calificată ca fiind îngrijorătoare și drept un semnal extrem de negativ pentru mediul 

de afaceri, pentru investitorii străini, inclusiv pentru partenerii de dezvoltare ai Republicii 

Moldova.  

În acest context, reprezentanții mediului de afaceri au solicitat convocarea Consiliului Economic 

al Prim-ministrului.  

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

Comentariile AmCham cu privire la proiectul Politicii fiscale și vamale pentru 2018  

AmCham Moldova, tradițional, a prezentat comentariile și propunerile sale către Ministerul 

Finanțelor pe marginea proiectului Politicii fiscale și vamale pentru 2018.  

Astfel, Asociația oferă o serie de recomandări ce au drept scop îmbunătățirea proiectului propus. 

Acestea vizează subiecte precum: deducerea uzurii calculate, modificarea evidenței fiscale a 

mijloacelor fixe, impozite, venituri, taxa pe valoarea adăugată etc.  

Mai multe detalii pot fi accesate aici 
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http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&sub=&p=258
http://www.amcham.md/userfiles/file/Plafonare_Scrisoarea%20PM.pdf
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&sub=&p=265
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REGLEMENTAREA AFACERILOR 

AmCham solicită modificări la Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe 

În luna decembrie 2016, AGEPI a lansat spre consultări publice proiectul de modificare și completare 

a Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, fapt care a permis inițierea și desfășurarea mai 

multor ședințe organizate de reprezentanții AGEPI în vederea acumulării propunerilor și 

comentariilor din partea mediului de afaceri. 

În cadrul acestor ședințe AmCham a prezentat avizul, care conține comentarii la proiectul prezentat 

de autor, dar și o serie de propuneri la prevederile legale care, necesită revizuire sau completare 

imediată în materia aplicării echitabile a Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe. 

AmCham atenționează că până în prezent nici o recomandare propusă nu a fost acceptată de 

autoritate, iar tergiversarea procesului de examinare duce la continuarea existenței 

constrângerilor cu care se confruntă mediul de afaceri pe domeniul dat.  

Prin urmare, AmCham consideră necesar mobilizarea instituției, în scopul identificării celor mai 

bune soluții pe acest subiect.  

Mai multe detalii pot fi accesate aici.  

 

AmCham Moldova propune uniformizarea legislației naționale în materia concurenței 

AmCham Moldova s-a expus asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative, care a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a prevederilor legislației în 

vigoare ce reglementează mediul de afaceri la prevederile Legii concurenței. nr. 183 din 11 iulie 

2012. 

În parte, Asociația se referă la necesitatea creării certitudinii în legislația penală privind 

exonerarea de răspundere penală în legătură cu beneficierea de clemență conform legislației din 

domeniul concurenței; revizuirea sancțiunii de limitarea a concurenței libere; revizuirea 

prevederilor din Codul contravențional privind încălcarea legislației din domeniul concurenței etc. 

Mai multe detalii pot fi accesate aici.  

 

Comentariile AmCham Moldova la proiectul Legii privind modificarea și completarea 

Codului Civil 

În cadrul scrisorii, AmCham Moldova salută inițiativa și eforturile autorităților în vederea 

modernizării infrastructurii juridice naționale, în același timp venind cu o serie de comentarii 

tehnice menite să susține eforturile Ministerului Justiției. Principalele subiecte abordate de 

AmCham se referă la cadrul juridic aferent administratorilor, gajul, ipoteca, leasing precum și au 

fost abordate alte particularități de spectru îngust. 

Mai multe detalii pot fi accesate aici.  

AmCham reacționează la modificarea tarifelor pentru evacuarea și epurarea apelor 

uzate 

AmCham Moldova comentează decizia anunțată de S.A. „Apă-Canal Chișinău” despre rezilierea 

unilaterală a contractelor de recepționare și pre-epurare a apelor uzate cu concentrații majorate 

de poluanți, încheiate cu agenții economici. 
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Această decizie a fost supusă criticilor din partea societății civile din cauza lipsei de previzibilitate 

în adoptarea acesteia și neacordarea unei perioade de tranziție. Totodată, aceste evenimente au 

accentuat necesitatea de a perfecționa cadrul de reglementare în domeniu. 

În acest sens, AmCham a transmis o scrisoare către autorități, solicitând: 

 excluderea dublării dintre tariful diferențiat achitat către S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru 

evacuarea și epurarea apelor, pe de o parte, și plata pentru deversările în sistemul public de 

canalizare, achitată în bugetul de stat, pe de altă parte; 

 aplicarea unei metode previzibile de calcul a tarifelor diferențiate;  

 descrierea la nivel de act normativ a procedurii și periodicității de prelevare a probelor apei 

reziduale;  

 revizuirea în conformitate cu standardele europene a normativelor de concentrații maxime 

admisibile, etc. 

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

Amendarea Legii privind controlul tutunului 

AmCham Moldova și EBA Moldova atenționează, despre faptul, că în decurs de doi ani de la 

adoptarea noilor prevederi ale Legii privind controlul tutunului nu a fost aprobat cadrul normativ 

aferent ambalării și etichetării produselor din tutun. 

Adoptarea și implementarea noilor cerințe față de pachetele de țigări reprezintă un element cheie 

al Legii. Noile cerințe urmau să intre în vigoare începând cu 01.01.2018, dar în condițiile date 

acest termen este unul prea scurt pentru companiile din domeniu. Planificarea implementării 

noilor pachete, dezvoltarea acestora, identificarea furnizorilor potriviți, testări și verificări a 

calității imprimării, import, distribuție etc. reprezintă procese cheie, iar necesitatea prelungirii 

termenului pe o perioadă de cel puțin 18 luni este unul vital. Impunerea unor termeni mai scurți 

provocând pierderi atât pentru antreprenori, cât și pentru economia țării. 

Prin urmare, asociațiile solicită adoptarea de urgență a unei perioade de derogare pentru 

implementarea noilor cerințe față de pachetele de țigarete, concomitent cu aprobarea de urgență 

a Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de 

sănătate și etichetarea produselor din tutun. 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

PRODUCERE și COMERȚ 

 

Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje  în atenția AmCham Moldova 
AmCham se expune suplimentar asupra proiectului de „Regulament privind ambalajele și 

deșeurile din ambalaje”, atenționând asupra faptului că acesta prezintă lacune ce pun în 

dificultate activitatea antreprenorilor. 

Principalele deficiențe sesizate ale mecanismului de implementare a responsabilității extinse a 

producătorului în ceea ce privește deșeurile de ambalaj sunt: 

 iminența impunerii unei poveri duble în ceea ce privește gestionarea deșeurilor de ambalaj; 

 absența unor mecanisme coercitive; precum și  
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 necesitatea diminuării obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaj, în 

contextul realităților social-economice ale Republicii Moldova.  

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 
 

Recomandările AmCham aferente Regulamentului privind deșeurile de echipamente 

electrice și electronice 

În expunerile vizavi de Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice şi electronice, 

Asociația atenționează  asupra faptului că în cadrul proiectului sunt prezente mai multe prevederi 

ambigue și neclare aplicabile producătorilor de echipamente electrice și electronice, și obligațiile 

acestora în procesul eliminării deșeurilor. Printre principalele recomandări se enumeră 

uniformizarea terminologiei utilizate în cadrul Regulamentului, precum și revizuirea sau 

eliminarea unor prevederi. 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

Aplicarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor 
prezintă deficiențe 

AmCham Moldova și-a expus comentariile și propunerile pe marginea deficiențelor de aplicare a 

Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 974 din 15.08.2016. 

 

În principal, se recomandă elaborarea unor norme ce ar permite vămuirea cantității bunurilor 

efectiv aflate în camion în baza actului de control prealabil sau în baza actului de control fizic, fie 

că s-a depistat marfă în minus sau în plus. De asemenea, revizuirea dispozițiilor referitoare la 

cheltuielile de transport, și anume: afișarea publică a tarifelor pentru diverse moduri de transport, 

precum și metodologia care a stat la baza acestor calcule. Concomitent, este necesară revederea 

conceptuală a pct. 32, prin prisma condiționalităților impuse de Regulament pentru a permite 

aplicabilitatea metodei tranzacției, precum și alte momente importante.  

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 
__________________________________________________________________ 
 

 
 

 

Camera de Comerț Americană din Moldova 
str. Pușkin 45B, MD-2005, Chișinău, Moldova 
tel: +373 22 211781, fax: +373 22 211 782  

info@amcham.md, www.amcham.md 

 

 
 
Pentru dezabonare click aici 
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