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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 

 

 

 
 

REGLEMENTAREA AFACERILOR 

 
Drepturile consumatorului la încheierea contractelor în vizorul AmCham 

 

AmCham Moldova a avizat Proiectul Legii cu privire la drepturile consumatorilor la încheierea 

contractelor, prin care solicită evitarea paralelismelor din sistemul național legislativ și transpunerea 

uniformă a Directivelor europene în vederea corelării tuturor actelor legislative și normative din 

domeniu.  

 

Mai multe detalii aici. 

 

 
Comentariile AmCham cu referire la Regulamentul controlului treziei 

 

AmCham Moldova a prezentat Avizul asupra proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea 

Regulamentului controlului treziei. În acest context, au fost studiate prevederile primare, materiale 

și procedurale de reglementare a activităţii de întreprinzător. Normele invocate nu doar că 

reglementează activitatea de întreprinzător, dar şi generează costuri semnificative pentru mediul de 

afaceri. Regulamentul prevede că, conducătorii de vehicule sunt supuși controlului treziei după 

eliberarea foii de parcurs, normă care poartă caracter primar, fiind o obligație impusă agenților 

economici. Îngrijorarea majoră a AmCham este lipsa comunicării interministeriale la etapa elaborării 

și adoptării actelor normative. 

 

Mai multe detalii aici. 

 

 

SERVICII FINANCIARE 

AmCham conlucrează la îmbunătățirea proiectului de HG privind crearea Registrului 

garanțiilor reale mobiliare  

În cadrul procesului de consultare publică a Proiectului de Hotărîre de Guvern privind crearea 

Registrului garanțiilor reale mobiliare, AmCham Moldova a adresat o serie de comentarii și 

recomandări Ministerului Justiției în vederea îmbunătățirii textului proiectului de act normativ. 
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Proiectul urmează să asigure funcționarea registrului garanțiilor reale mobiliare, prin elaborarea 

cadrului normativ, în vederea sporirii credibilității debitorilor și siguranței creditorilor. În viziunea 

AmCham, textul proiectului trebuie expus astfel încât să garanteze tranziția la noul registrul, iar 

aplicarea ulterioară a acestuia să excludă interpretarea eronată sau crearea ambiguităților.  

Mai multe detalii aici 

AmCham încurajează racordarea cadrului legal autohton la prevederile FATCA 

AmCham a adresat o scrisoare autorităților publice în vederea încurajării promovării amendamentelor 

de racordare a cadrului legislativ național la dispozițiile Acordului de cooperare între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul SUA, acord ce presupune facilitarea implementării prevederilor FATCA 

(acronimicul legii SUA denumită „Actul privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale a conturilor străine”). 

AmCham de asemenea solicită clarificarea unei serii de echivocități din textul Acordului, fapt ce ar 

asigura conformarea uniformă a băncilor comerciale, la prevederile FATCA. 

Dispozițiile FATCA prevăd raportarea de către instituțiile financiare străine a informației relevante 

privind conturile bancare deținute de contribuabili americani sau entități străine cu acționariat format 

în mod substanțial din contribuabili americani către Autoritatea Fiscală Americană (IRS). 
 

Mai multe detalii aici 
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul financiar-bancar în atenția AmCham 

Conform Planului de Activități al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

pentru anul 2014, autoritatea publică urma să elaboreze linii directorii în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal în sectorul bancar. Astfel, AmCham Moldova a adresat o serie de 

comentarii și recomandări  Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în vederea 

îmbunătățirii textului proiectului de act normativ. 

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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