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 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. 
 

  
 

 
 

  
Recomandările comunităţii de business pentru eliminarea constrângerilor în 
desfăşurarea afacerilor în atenția Prim-ministrului R. Moldova, Chiril Gaburici 
 
La 6 aprilie 2015, AmCham Moldova a participat la o întrevedere cu șeful Executivului 
pentru a prezenta „Recomandările comunității de business pentru eliminarea 
constrângerilor în desfășurarea afacerilor”. Autorii documentului sunt Camera de Comerţ 
Americană din Moldova, Asociaţia Businessului European şi Asociaţia Investitorilor 
Străini. 
 
La elaborarea recomandărilor s-a ținut cont de opinia majorităţii investitorilor străini ce 
activează în Republica Moldova, astfel încât propunerile respective să contribuie la 
suplinirea veniturilor bugetare, sporirea asistenței sociale, majorarea salariilor și 
finanțarea proiectelor de infrastructură. 
 
Premierul a reiterat deschiderea Guvernului pentru o colaborare eficientă cu toţi 
partenerii, îndemnându-i să se implice activ în acest proces.  
 
Părțile au susținut, de comun acord, că printre cele mai stringente probleme sunt: 
necesitatea respectării legislaţiei privind transparenţa decizională, perfecţionarea 
cadrului de reglementare a legislaţiei muncii, reforma justiției, precum şi elaborarea 
mecanismelor de soluționare a litigiilor dintre stat și investitori. 
 
Mai multe detalii aici. 
 
_______________________________________________________________________ 
   

FISCALITATE 

Proiectul politicii fiscale şi vamale pentru anul 2015 – în atenția AmCham 
Moldova 

În pofida faptului că procesul consultărilor publice pe marginea proiectului politicii fiscale 
și vamale pentru 2015 a fost unul tardiv și netransparent, AmCham consideră că oricum 
s-a reușit să se introducă mai multe modificări pozitive. În același timp, rămân actuale o 
serie de norme care, în opinia AmCham, necesită revizuire sau excludere, iar în lipsa 
Analizei Impactului de Reglementare obligatorie nu poate fi estimat impactul net al 
acestora. 
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Mai multe detalii aici. 

 

AmCham a avizat proiectul Legii asigurărilor sociale de stat pentru 2015 

AmCham Moldova și-a prezentat comentariile cu referire la proiectul de lege privind 
Asigurările sociale de stat pentru anul 2015. În acest context, s-au operat mai multe 
modificări și propuneri, ce vizează contribuția asigurărilor sociale, calcularea și achitarea 
acestora de către angajator.  

De asemenea, a fost propusă o modificare prin care angajatorii din agricultură pot 
beneficia de o facilitate la contribuțiile de asigurări sociale calculate de la fondul de 
salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice. 
 
Mai multe detalii aici. 

_____________________________________________________________ 
 
REGLEMENTAREA AFACERILOR 
 
AmCham recomandă asigurarea publicării informației despre fondatorii 
societăților comerciale  
 
AmCham își exprimă îngrijorarea cu privire la tardivitatea procesului publicării 
informațiilor despre fondatorii companiilor, care urma să fie accesibilă terților de la 1 
aprilie 2015. 
 
Este salutabilă intenţia Prim-ministrului de a accelera implementarea componentei ce ar 
asigura publicarea acestor date, precum și dezvoltarea procesului de publicare a 
informațiilor cu caracter public privind agenții economici pe portalul datelor deschise pe 
www.date.gov.md . 
 
În această ordine de idei, AmCham aduce exemplul legislației și practicii Uniunii 
Europene, unde caracterul public al datelor privind actele de constituire ale societăţilor 
comerciale este consfinţit de existenţa registrelor comerciale şi posibilitatea de accesare 
gratuită a acestora în regim on-line. 
 
Mai multe detalii aici 
 

Proiectul de HE a Plenului CSJ cu privire la interacțiunea instanțelor de judecată 
la soluționarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor în care părțile au 
încheiat convenția de arbitraj 

AmCham Moldova a venit cu propuneri de îmbunătățire la proiectul Hotărârii Explicative 
a Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la interacțiunea instanțelor de judecată la 
soluționarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor în care părțile au încheiat 
convenția de arbitraj. 

În aviz, sunt expuse comentarii prin care AmCham își dorește asigurarea aplicării 
uniforme şi echitabile a normelor juridice de către instanțele judecătorești. 

Mai multe detalii aici 
 

AmCham Moldova: ”Scopul nu scuză mijloacele” - relansarea consultărilor 
publice pe marginea proiectului de lege privind controlul tutunului sunt 
importante în vederea asigurării unui mediu transparent și corect în procesul 

http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=134
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=132
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=133
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=127


legislativ 

AmCham Moldova și EBA Moldova își exprimă îngrijorare în legătură cu Proiectul de lege 
nr. 35 privind modificarea şi completarea unor acte (privind controlul tutunului) aprobat 
de către Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură pe data de 18 iulie 2014. 

Proiectul de lege vizat, stabilește o serie de noi reglementări, interdicții și restricții, care 
presupune modificarea esenţială a condiţiilor de activitate în domeniul producerii, 
prelucrării, fabricării şi comercializării produselor din tutun.  

În adresarea sa, AmCham Moldova își exprimă îngrijorarea privind atitudinea Ministerului 
Sănătății la elaborarea proiectului de lege, care a ignorat integral dialogul cu sectorul 
privat în domeniul tutunului.  

Mai multe detalii aici 

_______________________________________________________________ 

SERVICII FINANCIARE  
 
 
Opinia AmCham vis-a-vis de proiectul de lege privind modificarea legii cu 
privire la birourile istoriilor de credit  
 
AmCham subliniază dezacordul în parte ce ține de obligarea tuturor instituțiilor financiare 
bancare și nebancare, care acordă credite și împrumuturi - surse de formare a istoriei de 
credit de a prezenta informațiile la cel puțin un birou al istoriilor de credit.  
 
Asociația consideră că relațiile dintre diferiți actori în cadrul sistemului de raportare 
creditară, trebuie să funcționeze pe norme constituționale, pe baza principiului 
reciprocității, astfel încât afilierea și relațiile comerciale cu biroul să fie voluntare 
garantându-se autonomia entităților implicate. 
 
Mai multe detalii aici. 
 

 
AmCham atenționează CNA vizavi de ambiguitățile din legislația cu privire la 
prevenirea și combaterea spălării banilor 
 
AmCham a adresat o scrisoare Centrului Național Anticorupție în vederea abordării unei 
serii de incertitudini în procesul de conformare a participanților profesioniști la piața 
financiară nebancară la legislația privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului. 
 
AmCham recomandă organizarea unei întrevederi în viitorul apropiat între reprezentanții 
companiilor membre ale Asociaţiei Patronale și reprezentanții Centrului Național 
Anticorupție, a Comisiei Naționale a Pieței Financiare şi altor autorități şi instituții de 
profil, în cadrul căreia vor identifica soluția pentru situația descrisă în prezenta adresare. 
 
Mai multe detalii aici. 

_______________________________________________________________________ 
 

PRODUCERE și COMERȚ 

Tergiversarea operațiunilor de vămuire  în vizorul AmCham Moldova 

AmCham Moldova a expediat o scrisoare Serviciului Vamal în care a abordat două 
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subiecte tehnice: practica colaboratorilor vamali din cadrul posturilor interne de a solicita 
scrisorile de trăsură ștampilate la posturile vamale de frontieră și practica colaboratorilor 
vamali de a solicita Certificate de Origine și a invoice-urilor ștampilate la posturile 
vamale de frontieră. 

AmCham încurajează Serviciul Vamal de a analiza oportunitatea eliminării obligativității 
prezentării în original și ștampilării CMR-urilor, invoice-urilor, la frontieră, în cazurile 
când mărfurilor urmează a le fi aplicat regimul vamal de tranzit intern.  

AmCham și-a exprimat disponibilitatea de a dezbate opțiunile de soluționare pentru 
situațiile descrise în cadrul unei întâlniri. 
 
Mai multe detalii aici 

_______________________________________________________________ 

SĂNĂTATE 

Transparența procesului decizional în achiziționarea de stat a medicamentelor – 
opțiuni propuse de AmCham Moldova 
 
La 4 martie 2015, AmCham a adresat Ministerului Sănătății o serie de comentarii la 
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului 
privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile 
sistemului de sănătate. AmCham salută inițiativa Ministerului Sănătății de a îmbunătăți 
mecanismul de achiziționare de medicamente și  alte produse de uz medical în scopul 
asigurării livrărilor continue, dar solicită, în același timp, îndeplinirea procedurilor legale 
ce asigură transparența procesului decizional. 

Mai multe detalii aici 
  
 
 
 

    
 

 
 

  
     
 

Camera de Comerț Americana 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 
 
 

 
 

 
 

http://www.amcham.md/?go=position_papers&p=131
http://www.amcham.md/?go=position_papers&p=125
mailto:info@amcham.md
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SjeEPt5wreEHXQ9oVUlGTCCPbGgb4cOslYkGoEudYhea2tt1ZkPQttIBFdDLWXTYdifiWYl1jXmrpBhGZmOZwUCD1wPCYJR-
mailto:irina.dragutanu@bdr.md
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SjeEPt5wreEHXQ9oVUlGTCCPbGgb4cOslYkGoEudYhea2tt1ZkPQttIBFdDLWXTYLXFosCDAxCiEcAubPp8LKr2TAh-MaW8xz4-eUMZonOB0HJa1XWd-AAXaONxO6ZRWocCPAFvnFKFyediDX1rQvm1JcfXlTzky4GD_5W2CcK9EPI-ZMaak6Gl_SPI7psEHGtOXIwxdn9E=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SjeEPt5wreEHXQ9oVUlGTCCPbGgb4cOslYkGoEudYhea2tt1ZkPQttIBFdDLWXTYLXFosCDAxCiEcAubPp8LKr2TAh-MaW8xz4-eUMZonOB0HJa1XWd-AAXaONxO6ZRWocCPAFvnFKFyediDX1rQvm1JcfXlTzky4GD_5W2CcK9EPI-ZMaak6Gl_SPI7psEHGtOXIwxdn9E=

