
 

Nr.38-04-1987/13.10.2020 

AGENDA 
ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător 

 

20 octombrie 2020, ora 14.00 
 

(ședință online) 
 

1. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998.  

Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 30 iunie 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 Relații Funciare și Cadastru 
 

2. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului Fondului de 

susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice.   
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 13 octombrie 2020.  

Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține.   
 

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

3. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1134/1997 

privind societățile pe acțiuni, Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, Legea 

nr.1069/2000 cu privire la informatică, Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, Legea 

nr.105/2003 privind protecția consumatorilor, Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, 

Legea nr. 284/2004 privind comerțul electronic ș.a.). 
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 13 octombrie 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 
 

4. Examinarea proiectului Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi a pierderilor 

de gaze naturale în rețelele de distribuție a gazelor naturale. 
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 7 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: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 
 

5. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului cu privire 

la aprobarea Listelor de documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul 

securității industriale. 
 

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

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

privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1025/2007 pentru aprobarea Regulamentului 

sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse factorilor profesionali de risc.  
 

Autor: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 

Președintele Grupului de lucru    Roman CAZAN 
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