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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 sunteți interesați să primiți informații adiționale privind orice inițiativă 
descrisă mai jos, vă rugăm să ne contactați la info@amcham.md 

  
 

___________________________________________________________ 
 
REGLEMENTAREA AFACERILOR 

Ministerul Economiei a organizat o întrevedere cu asociațiile de investitori din 
Moldova  

Ministrul Economiei a invitat reprezentanții asociațiilor de business, printre care și 
AmCham, la o sesiune de dialog.  

În cadrul întâlnirii, AmCham a pus în discuție următoarele subiecte: 

Comerțul interior: s-a enunțat necesitatea promovării proiectului de lege de modificare 
și completare a Legii 231/2010 cu privire la comerțul interior, prin care autorizațiile de 
funcționare ar fi substituite prin notificarea Administrației Publice Locale despre inițierea 
activității comerciale. Proiectul este tergiversat prin avizările repetate, în același timp, 
proiectul presupune eliminarea unor acte permisive/funcții de control ale unor autorități. 
În mod firesc, aceste autorități nu susțin inițiativa, prezintă avize negative și blochează 
procesul. Este necesar ca Ministerul Economiei să ia o decizie de principiu pe subiectele 
conflictuale și să promoveze proiectul. 

Controalele de stat: s-a discutat despre necesitatea modificării Legii 131/2012 privind 
controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în vederea limitării acțiunilor 
nejustificate/abuzive a organelor de control și reducerea competențelor în vederea 
controalelor inopinate.  

Taxele-drawback: s-a menționat necesitatea evitării pierderilor pentru investitori odată 
cu punerea în aplicare din 1 ianuarie 2016 a Protocolului II din cadrul Acordului de 
Asociere RM-UE, ce conține prevederi, ce se referă la imposibilitatea beneficierii de scutiri 
de la plata taxelor vamale pentru componentele neoriginare în cazul produselor ce 
urmează a fi exportate în UE.  

Obstacolele în desfășurarea afacerilor: s-au abordat cazuri concrete a companiilor în 
care autoritățile statului, fie prin lipsa intervenției sau intervenției abuzive, participă la 
dezvoltarea concurenței neloiale și îngreunează desfășurarea afacerii. 

Ministerul Economiei și asociațiile au convenit asupra formării unui grup de lucru în cadrul 
ministerului, care să se convoace o dată pe săptămână, în vederea examinării proiectelor 
de acte legislative și normative prioritare pentru mediul de afaceri și care au nevoie de o 
impulsionare mai mare din partea Ministerului Economiei. 

mailto:info@amcham.md
http://www.amcham.md/?go=position_papers&p=163


Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 
 
Întrunire de lucru a Camerei Americane de Comerț cu Ministrul Justiției  
 
Camera Americană de Comerț din Moldova a participat la întrunirea de lucru cu Ministrul 
Justiției, Vladimir Cebotari. În cadrul reuniunii au fost discutate mai multe subiecte și 
problematici importante privind reglementarea și desfășurarea activității de întreprinzător.  
 
Astfel, au fost abordate o serie de teme, printre care: 
 
Legea cu privire la SRL: Membrii AmCham Moldova au constat că Camera Înregistrării 
de Stat nu admite convertirea creanțelor în capitalul social al societăților cu răspundere 
limitată, excedând prevederile Legii SRL, fapt ce constituie o îngrădire neîntemeiată a 
activității de întreprinzător și discriminare a investițiilor, încălcându-se prevederile 
constituționale și ale Legii nr. 81 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător. 
 
Registrul Garanțiilor Reale Mobiliare (RGRM): s-a discutat despre oportunitatea de a 
oferi creditorilor instituționali (bănci comerciale, organizații de microfinanțare și companii 
de leasing) posibilitatea de a opera în calitate de operatori activi, cu dreptul de a 
înregistra propriile creanțe gajate. Suplimentar, reprezentanții AmCham au remarcat 
necesitatea finalizării „reformei gajului”, prin lansarea unui sistem operațional nou. 
 
Legea Publicității: s-a enunțat necesitatea promovării noii legi cu privire la publicitate. 
Conform Planului de acțiuni al Guvernului a fost asumată, liberalizarea spațiului mediatic 
și garantarea libertății de exprimare prin promovarea noilor versiuni ale legii publicității și 
legii presei, Ministerului Justiției fiindu-i delegată misiunea de a realiza obiectivele date 
(termenul-limită: trimestrul I, 2014). 
 
Ministrul Justiției, la rândul său, a susținut inițiativele AmCham orientate spre 
îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ din țară. Mai mult, Vladimir Cebotari,  și-a 
exprimat intenția de formare a unui grup de lucru comun pentru evaluarea situației 
actuale în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, grup care va 
formula propuneri concrete și remediile necesare pentru soluționarea problemelor 
existente în acest domeniu. 
 
Mai multe detalii pot fi accesate aici 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
SERVICII FINANCIARE  
 
Recomandările AmCham față de proiectul de lege cu privire la Biroul Istoriilor de 
Credit 
 
AmCham a propus o serie de recomandări Comisiei Naționale a Pieței Financiare, prin care 
susține proiectul de lege privind Biroul Istoriilor de Credit.  
 
În avizul adresat Vicepreședintelui Consiliului de Administrație a CNPF, AmCham Moldova 
s-a expus asupra amendamentelor propuse la legea birourilor istoriilor de credit. În acest 
sens, AmCham a venit cu o serie de recomandări privind îmbunătățirea cadrului de 
reglementare și crearea premiselor pentru dezvoltarea sectorului financiar.  
 Mai multe detalii pot fi accesate aici 
 
 

http://www.amcham.md/index.php?go=news&n=461%23.VkWam3bhDal
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&sub=&p=154
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&sub=&p=143
http://www.amcham.md/?go=news&n=322%23.VksQz3bhDIU
http://www.amcham.md/index.php?go=news&n=460%23.VkNJDLcrK01
http://www.amcham.md/?go=position_papers&p=173


AmCham s-a expus vizavi de instituirea taxei de supraveghere pentru 
organizațiile de creditare nebancare 
 
AmCham a prezentat comentariile pe marginea proiectului de lege privind instituirea taxei 
de supraveghere pentru sectorul organizațiilor de creditare nebancare (OCN), propus de 
către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și a relevat detaliat argumentele 
privind introducerea taxei de supraveghere pentru sectorul dat, în mărime de până la 
0,01 la sută din volumul creditelor nebancare acordate și leasingului financiar înregistrat, 
dar nu mai mult de 50000 MDL.  

În avizul adresat Vicepreședintelui CNPF, Iurie Filip, AmCham Moldova constată că 
efectivul de personal destinat supravegherii sectorului OCN este supraevaluat. Adițional, 
se consideră nejustificată alocarea unui buget echivalent cu 80% din fondul de retribuție 
a salariaților pentru cheltuieli de încadrare și formare profesională.  

În acest context, AmCham Moldova susține că calcularea valorii maxime a taxei trebuie să 
fie raportată la situația social-economică din țară.  

Mai multe detalii pot fi accesate aici 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
FISCALITATE 
 
AmCham propune îmbunătățirea mecanismului de restituire a TVA-ului   
 
Camera de Comerț Americană din Moldova, printr-o scrisoare adresată ministrului 
finanțelor, Anatol Arapu, s-a expus în privința Proiectului Hotărârii Guvernului privind 
restituirea taxei pe valoare adăugată. 
 
Printre recomandările enunțate se regăsesc: amendarea noțiunii de active materiale pe 
termen lung, în conformitate cu noile Standarde Naționale de Contabilitate (SNC), 
excluderea prevederilor care se suprapun și amendarea tipurilor de cheltuieli care ar 
putea fi incluse în investiții capitale prin listarea mai multor genuri de cheltuieli 
compatibile cu noțiunea de investiții capitale.   

Astfel, AmCham Moldova urmărește îmbunătățirea Hotărârii, în general, dar și a 
Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată, în particular. 

Mai multe detalii pot fi accesate aici  
 
 
AmCham s-a expus asupra proiectului de lege privind Serviciul Fiscal de Stat   
 
AmCham a înaintat Inspectoratului Fiscal Principal de Stat poziția sa privind modificarea și 
completarea regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din 
alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în 
folosul persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător pentru serviciile 
prestate și/sau efectuarea de lucrări. 
 
Printre recomandările AmCham, se numără necesitatea detalierii adiționale a noțiunii de 
„plăți acordate angajatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale și 
plăți în favoarea angajatului efectuate altor persoane” sau ”excluderea obligației de 
prezentare a unei noi cereri pentru acordarea scutirilor în cazul modificării datelor 
generale precum numele sau domiciliul” ș.a. 
 
Mai multe detalii pot fi accesate aici 

http://www.amcham.md/userfiles/file/2015/merged_document_2.pdf
http://www.amcham.md/?go=position_papers&p=174
http://www.amcham.md/userfiles/file/Aviz_retinerea%20impozitului%20pe%20venit.pdf


 
______________________________________________________________ 
 
SĂNĂTATE 
 
Evoluția amendării regulamentului privind autorizarea produselor 
medicamentoase 
 
Comitetul pentru Îngrijirea Sănătății din cadrul AmCham a emis o serie de recomandări  
către Agenția Medicamentului și Ministerul Sănătății cu privire la reglementarea autorizării 
produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor post-autorizare. 
Accentele primordiale cuprind aspectele ce reglementează ambalajul primar și secundar. 
Recomandările propuse de AmCham Moldova sunt pe marginea prevederilor Ordinului 
Ministerului Sănătății. 
 
Mai multe detalii pot fi accesate aici 
 

  
 

    
 

 
 

  
     
 

Camera de Comerț Americană din Moldova 
str. Pușkin 45B, MD-2005, Chișinău, Moldova 
tel: +373 22 211 781, fax: +373 22 211 782  
info@amcham.md, www.amcham.md 
 

 
 
Pentru abonare click aici (subiect - abonare)  
Pentru dezabonare click aici (subiect - dezabonare)  
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