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AGENDA 

ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător 

8 septembrie 2020 

(ședință prin corespondență) 
 

 
1. 

 

Examinarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți 

directe per cap de animal (repetat). 

 Notă: analiza impactului de reglementare și proiectul au fost examinate la ședința Grupului de lucru din data de 04.08.2020. 

Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține, proiectul nu se susține. 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
 

2. Examinarea proiectului hotărârii cu privire la modificările ce se introduc în Regulamentul privind dezvoltarea 

rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr.94/2019. 

 Notă: analiza impactului de reglementare a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 11.08.2020. 

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 

 

3. 

 
Examinarea proiectului Metodologiei de calculare, aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru 

serviciul de distribuție a gazelor naturale. 

 Notă: analiza impactului de reglementare a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 30.06.2020. 
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 

 

4. 

 
Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind cerințele administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri (repetat). 

 Notă: analiza impactului de reglementare a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 25.02.2020. 

Decizia Grupului de lucru: analiza de impact nu se susține. 

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii 

5. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul de lege privind funcționarea în condiții de 

siguranță a obiectelor de producție și a instalațiilor tehnice potențial periculoase. 

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii 

6. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la clasificarea, 

etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

7. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor 

topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului. 

Autor: Agenția Relații Funciare și Cadastru 
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