










































































































   

 

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII  MOLDOVA 

GRUPUL DE LUCRU  

AL COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA  

ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR 
 

 

  

 

Nr. 38-02-7880 
 

Chişinău 
 

  26 august 2020 

 

Casa Guvernului, of. 625 

MD-2033, Chișinău, 
Republica Moldova  

 

 

Telefon:  373 22 250 442 

 

 

E-mail: secretariat.gl.air@gov.md   
 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului 

 

 
Ref.: adresa nr.10-05/3503 din 10.08.2020 

 

 

În temeiul art.19 alin.(2) lit. b) din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător, pct. 29 subpct.2) și pct.34 subpct.2) 

lit. a) ale Regulamentului Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1429/2008, Grupul de 

lucru, în cadrul ședinței din 18 august 2020 anul în curs, a examinat și a susținut analiza 

impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea 

unor hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.455/2017, Hotărârea 
Guvernului nr.507/2018) 

Extrasul din Procesul-verbal nr.28 al ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 
pentru reglementarea activității de întreprinzător din 18 august 2020 se anexează.    

 

 

Secretar general adjunct al Guvernului,  

Președinte al Grupului de lucru al  
Comisiei de stat pentru reglementarea  

activității de întreprinzător         Roman CAZAN 

 

 

 

 
 

 

 

Digitally signed by Cazan Roman
Date: 2020.08.26 15:39:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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EXTRAS 

din PROCESUL-VERBAL nr.28 

al ședinței Grupului de lucru  
al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător 

(Ședință prin corespondență) 
 

18 august 2020 

 

 
Au participat :  
 

Membrii Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător: 
 

Vladislav Caminschi - director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din 
Republica Moldova, vicepreședintele Grupului de lucru  
 

Marina Bzovîi - director executiv al Asociației Naționale a Companiilor din 
Domeniul TIC 
 

Ana Groza - director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA) 
 

Carolina Linte - 
 

director executiv al Asociației Patronale Asociația Națională a 
Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „Lapte” 
 

Popa Alexandra  - Asociația Businessului European din Moldova (EBA) 
 

Russu Diana - șef al Direcției susținere și promovare a membrilor CCI a 
Republicii Moldova, Camera de Comerț și Industrie  
 

Elena Bejenaru  - director executiv al Federației Patronale a Constructorilor, 
Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție 
„CONDRUMAT” 
 

Victor Baciu 

 

- consultant de politici, Asociația Patronală „Camera de Comerț 
Americană din Moldova” 
 

Roman Gapeev - șef al Serviciului transport feroviar, Direcția transport, 
Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Alexandru Leonte  - consultant principal în Direcția urbanism, construcții și 
locuințe, Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Maria Nagornîi 
 

- șef al Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării de 
mediu, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului 
 

Vitalie Dragan  

 

- șef al Direcției politici în domeniul medicină veterinară și 
siguranța alimentelor de origine animalieră, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
 

Victoria Ciorbă - consultant principal în Direcția avizarea acte normative, 

Ministerul Justiției 
 

Alexandru Tocarjevschi  - șef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice, 
Ministerul Afacerilor Interne 
 

Svetlana Nunu - consultant principal în Direcția acte guvernamentale, 
Cancelaria de Stat, secretarul Grupului de lucru 
 

 

 

 

 

 



 

 

Responsabili din cadrul autorităților publice centrale:  
 

Vladislav Cojuhari -  Ministerul Afacerilor Interne, Direcția politici de prevenire 
și combatere a criminalității  
 

Dumitru Vleju -  Ministerul Afacerilor Interne, Direcția politici de prevenire 

și combatere a criminalității 
 

Liliana Dascaliuc -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
Direcția politici și reglementări în domeniul produselor 
sectorul vitivinicol și băuturilor 
 

Sergiu Balacci  -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
Direcția politici în domeniul medicină veterinară și 
siguranța alimentelor de origine animalieră  
 

Ion Amariei -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
Direcția planificare spațială 

Galina Petrachi  -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Direcția politici și programe de dezvoltare rurală 
 

Eugenia Cîrlig -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Direcția politici și programe de dezvoltare rurală 
 

Lilia Dumitraș  -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Direcția politici și programe de dezvoltare rurală 
 

Petru Babuci -  Ministerul Finanțelor, Direcția politici în domeniul 
controlului financiar public intern  
 

Igor Iurco -  Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, Direcția 
organizarea controlului vamal și facilitarea comerțului  
 

Alexandru Ghețu -  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția 
politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatul 
social 
 

Visarion Coțofană -  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, 
Departamentul supraveghere energetică 
 

Alexandru Tagadiuc -  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, 
Departamentul supraveghere energetică 
 

Cristina Grădinaru -  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Direcția 
juridică 

 

Experți al Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare: dl Oleg Chelaru, dl Nicolae 

Boțan, dl Victor Ermurachi, dna Tatiana Iovv, dl Eduard Sîrbu 

 

9. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectului hotărârii de 
Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

(Hotărârea Guvernului nr.455/2017, Hotărârea Guvernului nr.507/2018) 
 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
___________________________________________________________________ 

 

Opinia expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare, dl Victor 
Ermurachi  

 

Analiza impactului privind modificarea unor hotărâri de Guvern a fost prezentată repetat de 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Documentul a fost examinat în ședința 



Grupului de lucru din 19 mai curent şi nu a fost susținut – la momentul respectiv elaborarea şi 
promovarea analizei de impact şi a proiectului aveau la bază doar două hotărâri de Guvern: 1) privind 
aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural și 2) cu privire la aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociațiile 
acestora. Legile de modificare a Legii nr.276/2016 şi Legii nr. 312/2013 nu erau adoptate şi publicate 
în Monitorul Oficial. Astfel nu exista temei legal pentru promovarea Analizei de impact, care 

argumenta necesitatea modificării unor hotărâri de Guvern în baza unor proiecte de legi. Menționăm, 
că modificările la legile respective au fost adoptate şi publicate în Monitorul Oficial, astfel există temei 
legal pentru promovarea analizei de impact. 

 

 

Evaluarea analizei impactului 

La compartimentul Definirea problemei, lit. b), pentru punctul 1, informația prezentată este 
irelevantă. Astfel de informație trebuie să se regăsească la lit. e) al compartimentului respectiv. La acest 
punct este necesar de a descrie problema referitor la imperfecțiunea procesului de subvenționare, 

persoanele/entitățile afectate şi cele care contribuie la apariția problemei, cu justificarea necesității 
schimbării situației curente şi/sau viitoare, în baza dovezilor şi datelor ale căror surse sunt indicate. La 

punctul 3, informația referitor la proiect (alineatele 8, 9) necesită a fi exclusă şi expusă la 
compartimentul Identificarea opțiunilor pentru opţiunea de aprobare a proiectului, fără a admite 
dublări. De asemenea, este necesar de exclus şi informația referitor la impacturile pozitive (alineatul 

10), aceasta se va plasa la compartimentul Analiza impacturilor opțiunilor.  
 

La lit. e), nu poate fi acceptată toată lista de acte normative prezentată sau listarea unor acte 
normative din această listă - este necesar de descrie doar cadrul juridic actual aplicabil raporturilor 

analizate şi de a identifica carențele prevederilor normative în vigoare. De asemenea, se va descrie 

actul normativ existent care condiționează intervenția statului – pentru cazul respectiv sunt modificările 
la Legea nr.276/2016 şi Legea nr. 312/2013.  

 

Compartimentul Consultarea necesită a fi completat şi dezvoltat conform prevederilor 
Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, 
fiind prezentată următoarea informație: 

- la lit. c), se expune succint poziția fiecărei entități consultate față de documentul de analiză a 
impactului. Este obligatorie expunerea poziției a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese 
identificat.  

 

Concluzii și recomandări:  
Analiza de impact poate fi avizată, fiind luate în considerare recomandările din opinie. 
 

Notă: În rezultatul examinării opiniei, autorii au modificat documentul. Analiza de impact 
modificată a fost remisă membrilor Grupului de lucru. 

 

Opiniile membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător  
 

Dl Vladislav Caminschi 

Se susține.  
 

Dna Marina Bzovîi 
Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 

Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  
 

Dna Ana Groza 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

Dna Carolina Linte 

Se susține.  



 

Dna Alexandra Popa 

Se susține.  
În conformitate cu recomandarea Expertului SEIR este necesar de exclus informația referitor la 

impacturile pozitive (alineatul 10), aceasta fiind deja expusă  la compartimentul Analiza impacturilor 

opțiunilor (Opţiunea II - Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern). Este o dublare. 

 

Dna Diana Russu 

Se susține.  
 

Dna Elena Bejenaru 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

Dl Victor Baciu 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor.  
 

Dl Roman Gapeev 

Se susține.  
 

Dna Valentina Chiper 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a recomandărilor expuse de către expertul 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare. 

 

Dl Alexandru Leonte 

Se susține.  
 

Dna Maria Nagornîi 
Se susține.  
 

Dl Vitalie Dragan 

Se susține.  
 

Dna Victoria Ciorbă 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expertului 

Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  
 

Dl Alexandru Tocarjevschi 

Se susține.  

 

S-a decis: analiza de impact se susține (9 - se susține; 6 – se susține condiționat).   
 

 

 

Președintele Grupului de lucru     Roman CAZAN  
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