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AGENDA 
ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător 
 

6 aprilie 2021, ora 14.00 
 

(ședință online) 

 

 

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

aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși 

unui potențial risc în medii explozive. 
 

Autor: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 

2. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru 

îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii 

explozive. 
 

Autor: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 

3. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea listei fructelor si legumelor 

proaspete supuse controlului de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe si legume proaspete 

si modificarea unei hotărâri de Guvern (repetat). 
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 Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

 

4. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern privind modul şi condițiile de acordare a permisiunii 

de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial.  
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 24 noiembrie 2020.  

Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține.  
 

Autor: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

 

5. Examinarea proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și 

prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice. 
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 23 martie 2021.  

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 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru      Roman CAZAN 
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