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AGENDA 
ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător 
 

1 decembrie 2020, ora 14.00 
 

(ședință online) 

 

1. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, Legea 

nr.456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică, Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele 

medicale).   

Autor: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  
 

2. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2016 privind interzicerea importului plaselor de pescuit 

confecționate din fire polimerice netorsionate.  

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
 

3. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern cu privire  la 

serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.  

Autor: Cancelaria de Stat 
  

4. Examinarea proiectului de lege cu privire la învățământul dual.  
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 17 noiembrie 2020.  

Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor 

expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător.   

Autor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  
 

5. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a 

tarifelor și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Instituția Publică „Serviciul Național de 

Management al Frecvențelor Radio” și tarifele acestora.  

Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 28 iulie 2020.  
Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor 

expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător.   

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii  

            

6. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a 

tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor 

alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate",  ,.Laboratorul central fitosanitar" și „Centrul 

Republican de Diagnostic Veterinar", precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifele 

acestora.  
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 10 noiembrie 2020.  

Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor 

expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător.   

Autor: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  

 

 

 

 

 

 



 

7. Examinarea proiectului hotărârii Consiliului de Administrație pentru aprobarea documentului 

normativ-tehnic în domeniul energeticii  NE2:2020 „Norme de exploatare tehnică a rețelelor 

electrice”.  

Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 10 noiembrie 2020.  

Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor 

și recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor 

Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.   
Autor: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică  
 

8. Examinarea proiectului Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de 

distribuție a energiei electrice. 

           Autor: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică  

 

 

 

Președintele Grupului de lucru    Roman CAZAN 
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