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 Stimați jurnaliști,  

Buletinul informativ are scopul de informare a presei privind 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. 
 

 
 
 

  
 

 

RELAȚIILE MOLDOVA - SUA 

AmCham susține semnarea Tratatului de evitare a dublei impuneri cu SUA  

În contextul asistenței financiare și tehnice oferite de SUA pentru R. Moldova, dar și a vizitei în R. 

Moldova a senatorului american John McCain,  AmCham a înaintat o scrisoare de intenție 

Secretarului Departamentului de Stat Trezorerie al SUA, dl Jacub Lew, prin care se expune pe 

marginea inițiativei de semnare a Tratatului de evitare a dublei impuneri cu SUA.  
Tratatul este necesar pentru facilitarea circulației libere a mărfurilor, serviciilor, capitalului și a 

persoanelor.  

AmCham a susținut în repetate rânduri inițierea procedurilor de negociere a Tratatului de evitare a 

dublei impuneri cu SUA.  

Mai multe detalii aici  

 

REGLEMENTAREA AFACERILOR  

AmCham solicită eficientizarea Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe 

După ce Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 139 din 02.07.2010, privind 

dreptul de autor si drepturile conexe a fost aprobat în prima lectură (în data de 

22.11.2013),  Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a 

venit cu o serie de amendamente la Proiectul de lege. 

AmCham a revizuit amendamentele la Proiectul de lege și reiterează asupra necesității organizării 

unor runde suplimentare de dezbateri pentru elucidarea unor amendamente incluse în textul 

Proiectului de lege,  care schimbă conceptual natura modificărilor propuse la Legea cu privire la 

drepturile de autor și drepturile conexe.  În acest sens, AmCham a emis, repetat,  avizul  adresat 

Comisiei parlamentare cultură, educație, tineret, sport și mass media.   

Mai multe detalii aici  

 

AmCham susține revizuirea proiectului de lege pentru îmbunătățirea Codului de 

procedură civilă și a Codului de executare  

În cadrul Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011 – 2016 , AmCham Moldova vine cu propuneri de modificări la Codul de procedură civilă și 

Codul de executare. 

mailto:info@amcham.md
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AmCham a prezentat argumentele sale pentru modificarea acestor acte legislative importante, 

scopul fiind îmbunătățirea legislației în domeniu.  

 

Mai multe detali aici  

 

 
AmCham înaintează o serie de recomandări de revizuire a Proiectului de lege privind 

publicitatea 

AmCham continuă să contribuie la revizuirea proiectului de lege pentru modificarea și completarea 

Legii cu privire la publicitate. Astfel, AmCham a prezentat Ministerului Justiției o serie de 

recomandări  formulate în urma unei runde de consultări publice cu reprezentanții mediului de 

afaceri și societății civile.  

Mai multe detalii aici  

 

 

FISCALITATE 

 

AmCham insistă asupra revizuirii modului de administrare a Registrului general 

electronic al facturilor fiscale 

AmCham a comunicat Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS) despre existența unor dificultăți 

privind trecerea în cont a TVA aferentă procurărilor în baza facturilor fiscale care nu au fost 

înregistrate sau au fost înregistrate cu întârziere de către furnizori în Registrul general electronic al 

facturilor fiscale (RGEFF), conform prevederilor Ordinului IFPS nr. 1388 din 20 august 2013. 
Am Cham consideră că aceaste dificulțăți afectează buna desfășurare a activității de întreprinzător 

și nu corespund cu motto-ul IFPS -  “Funcționarul Fiscal în beneficiul contribuabilului”. 

Mai multe detalii aici 

 
 

 

SĂNĂTATE 

La inițiativa AmCham a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea Codului etic de 

promovare a medicamentelor  

În contextul aspirațiilor de integrare europeană a Republicii Moldova și eforturilor depuse pentru 

dezvoltarea unui sistem politic, economic și cultural european, AmCham Moldova a înaintat inițiativa 

de a crea un Grup de lucru pentru elaborarea Codului Etic de promovare a medicamentelor, care, 

ulterior,  a fost creat de Ministerul Sănătății în mai 2014.  
În cadrul primei ședințe a grupului de lucru au fost lansate consultările privind prevederile Codului. 

Acesta are scopul de a transpune bunele practici europene de promovare a medicamentelor. Prin 

elaborarea Codului, Republica Moldova se obligă să respecte aceleași norme de desfășurare a 

activității de informare în domeniul medicamentului, precum cele prevăzute de Codul EFPIA și 

Directiva Consiliului Europei privind produsele medicamentoase pentru uz uman.  

Mai multe detalii aici  

 

 
AmCham sesizează Prim-ministrul R. Moldova și Ministrul Sănătății privind procesul de 

formare a tarifelor pentru serviciile prestate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale 

AmCham Moldova își exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu procesul defectuos de consultare 

a mediului de afaceri în cazul aprobării pripite a Hotărârii de Guvern privind tarifele prestate de 

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, fără consultarea ulterioară cu patronatele. 
În acest sens, AmCham a expediat o scrisoare de poziție cu propuneri concrete, argumente și 

exemple către Ministerul Sănătății, în care a susținut inițiativa autorităților de actualizare a tarifelor, 
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prin respectarea legislației în vigoare  și a celor mai bune practici internaționale.  Ministerul 

Sănătății nu a reacționat la demersul AmCham Moldova, încălcând astfel legea privind transparența 

procesului decizional și principiile de bază în reglementarea activității de întreprinzător.  

AmCham dezaprobă tentativele de adoptare a actelor care au impact normativ asupra activității de 

întreprinzător, fără consultarea acestora cu comunitatea de afaceri din țară.  

Mai multe detalii aici 

 

ALTE ȘTIRI 

 
Valorile americane celebrate de AmCham Moldova  

În mod tradițional, AmCham Moldova celebrează una dintre cele mai importante sărbători 

americane – Ziua Independenței SUA.  
Anul acesta nu este o exceptie în acest sens, AmCham Moldova urmând să sărbătorească Ziua 

Independenței SUA într-o atmosferă caldă alături de familiile membrilor săi și prieteni.  

Mai multe detalii aici 
   
 

 
 

    
 

  
 

Camera de Comert Americana din Moldova 

str. Puskin 45B, MD-2005, Chisinau, Moldova 

tel: +373 22 211781, fax: +373 22 211 782  

info@amcham.md, www.amcham.md 

 

 
 
Pentru dezabonare click aici 
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