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AGENDA 

ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător 
 

22 septembrie 2020 
 

(ședință prin corespondență) 
 

1. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de 

îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 

managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025. 
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 15 septembrie 2020.  

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

experților Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru 

reglementarea activității de întreprinzător.  
 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
 

2. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. 

(Hotărârea Guvernului nr.904/2013, Hotărârea Guvernului nr.971/2014) 
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 18 august 2020.  

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

experților Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru 

reglementarea activității de întreprinzător.  
 

Autor: Ministerul Finanțelor 
 

3. Examinarea proiectului de lege privind producția agroalimentară și etichetarea produselor ecologice 

(repetat). 
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 18 februarie 2020.  

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

experților Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru 

reglementarea activității de întreprinzător.  
 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
 

4. Examinarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (referitor la activitatea în 

baza patentei de întreprinzător și activitatea independentă în domeniul comerțului cu amănuntul). 
Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 3 martie 2020.  

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

experților Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru 

reglementarea activității de întreprinzător.  
 

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

5. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari.    
 

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

6. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul de modificare a Codului rețelelor de 

gaze naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.420/2019.  
 

Autor: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 
 

7. Examinarea proiectului de modificare a Codului rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea 

ANRE nr.420/2019.  

Autor: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

 

 

Președintele Grupului de lucru     Roman CAZAN 
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