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Către: Dumitru BUDIANSCHI 
            Ministru al Finanțelor 

Copie: Natalia GAVRILIȚA 
             Prim-ministrul Republicii Moldova 
 
             Igor TALMAZAN 
             Secretar general al Guvernului   
 
             Dumitru ALAIBA 
             Ministru al Economiei 
 
             Nicolae VUTCARIOV 
             Director adjunct al Serviciului Vamal 
 
             Ion LUPAN 
             Șeful Secretariatului Consiliului Economic  
             pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova 
 
 
Nr. 12 din 10.02.2022 

 

Ref.: Consultarea Regulamentului de punere în aplicare a noului Cod vamal 

Stimate domnule Budianschi,  

 

Vă salutăm din numele Camerei Americane de Comerț din Moldova (în continuare ”AmCham Moldova”). 

 

Prin documentul de politică fiscală și vamală aprobat pentru anul 2023, a fost extins termenul de intrare în 

vigoare a Codului vamal - de la 1 iulie 2023.  

Respectiv, în perioada 18-25.01.2023 a fost supus consultărilor publice de către Ministerul Finanțelor 

proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021. 

Suntem îngrijorați de faptul că,  pentru un document atât de important, complex, voluminos (aprox. 300 

pagini), și cu impact semnificativ asupra companiilor antrenate in activitățile de comerț transfrontalier, s-

a propus o perioadă infim de mică pentru studierea și estimarea impactului. 

La o primă examinare a redacției Regulamentului vizat, în cadrul comunității AmCham au fost constatate cu 

îngrijorare mai multe domenii/operațiuni/rapoarte neacoperite de normele documentului. 

Prin urmare, termenul rămas până la intrarea în vigoare a Codului vamal nou (buna implementare a căruia  

ține direct de Regulamentul vizat) reprezintă o perioadă extrem de scurtă pentru ajustarea tuturor proceselor 

adiacente, inclusiv operaționalizarea softurilor IT, atât pe partea Serviciului Vamal, cât și pe partea agenților 

economici, care vor fi afectați în măsură covârșitoare de intrarea nepregătită în vigoare a prevederilor 

Codului vamal. Mai mult, sistemul financiar public ar putea avea de suferit prin neîncasarea, în mărime 

deplină, a unor venituri la Bugetul Public Național.  
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În lumina îngrijorărilor relatate, solicităm respectuos organizarea discuțiilor cu mediul de afaceri (inclusiv 

ședințe pe grupuri de lucru, sesiuni de instruire, etc.), asigurându-ne că agenții economici conștientizează 

importanța, impactul și complexitatea noilor prevederi.  

AmCham folosește această ocazie pentru a reitera oportunitatea și pertinența punerii în aplicare a 

prevederilor Codului vamal începând cu 1 ianuarie 2024. 

 

Cu respect, 

 

Mila Malairău 

Director Executiv 

Camera de Comerț Americană din Moldova 
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