
AGENDA
şedinţei Grupului de lucru 

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

26.11.20J9 ora 15-00) sala de şedinţe etajul I  
intrarea din str. Mitropolit G. Bănuiescu-Bodoni

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii 
Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte 
normative (Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi 
asigurare de şomaj, Legea nr. 140/2011 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, Legea 
nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Codul 
Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 şi Codul penal al Republicii 
Moldova nr. 1107/2002)”, elaborat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 
(segment multisectorial)

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare privind selectarea 
administratorilor, rezidenţelor şi proiectelor pentru parcurile ştiinţifico- 
tehnologice/incubatoarele de inovare, evaluarea activităţii în cadrul acestora, elaborat de 
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD) (segment multisectorial)

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii 
Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte 
legislative (etichetarea produselor), elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului (segment multisectoral)

4. Examinarea proiectului Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentu serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor 
uzate, elaborat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (segment 
multisectoral)

/Notă: AIR a fost examinat şi avizat parţial pozitiv în şedinţa GL din 12.11.2019/

5. Examinarea proiectului de modificare a Metodologiei privind aprobarea şi 
aplicarea tarifelor la serviciile auxliare prestate consumatorilor de către operatorii 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului de administraţie ANRE nr. 270 din 16 decembrie 2015, elaborat de Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Energetică (segment multisectorial)

/Notă: AIR a fost examinat şi avizat parţial pozitiv în şedinţa GL din 12.11.2019/

6. Examinarea recomandărilor experţilor SEIR asupra impedimentelor create 
pentru mediul de afaceri de prevederile Hotărîrii Guvernului nr, 764/1992 privind 
aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a 
Republicii Moldova (nota se ataşează).

Preşedintele Grupului de lucru unan CAZAN


