
CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N

nr. din ^  2019
Chişinău

cu privire la formarea Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru 
reglementarea activităţii de întreprinzător

In scopul executării punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr.348/2019 cu 
privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2019, nr.238, art.418), precum şi în conformitate cu prevederile 
capitolului II din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1429/2008 privind 
revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de 
întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, 
art. 1472),

O R D O N :

1. Se desemnează domnul Roman CAZAN, secretar general adjunct al 
Guvernului, în calitate de preşedinte al Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru 
reglementarea activităţii de întreprinzător (în continuare -  Grupul de lucru).

2. Se desemnează doamna Olga Ceban în calitate de secretar al Grupului de
lucru.

3. Se instituie Comisia de selectare a membrilor Grupului de lucru din partea 
mediului de afaceri (în continuare -  Comisia), în următoarea componenţă:

1) preşedintele Grupului de lucru [preşedinte al Comisiei)-,
2) reprezentantul Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova

(vicepreşedinte al Comisiei)-,
3) consilierul Prim-ministrului pe economie şi intermediere financiară;
4) reprezentantul Secretariatului Consiliului Economic pe lîngă Prim- 

ministru;
5) reprezentantul Cancelariei de Stat;
6) reprezentantul Ministerului Economiei şi Infrastructurii;
7) reprezentantul Ministerului Finanţelor;
8) reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului;
9) coordonatorul Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.



4. Şedinţele Comisiei se convoacă şi se conduc de preşedintele Comisiei. în 
lipsa acestuia atribuţiile date sînt exercitate de vicepreşedintele Comisiei.

5. în termen de 3 zile de la data semnării prezentului Ordin, Cancelaria de 
Stat, în comun cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, vor asigura 
identificarea si desemnarea reprezentanţilor lor în calitate de membri ai Comisiei.

6. Se aprobă modelul cererii de participare la procesul de selectare a 
asociaţiei care intenţionează să devină membru al Grupului de lucru din partea 
mediului de afaceri (se anexează).

7. Comisia va iniţia şi desfăşură procesul de selectare a membrilor Grupului 
de lucru, în conformitate cu procedura şi criteriile prevăzute în anexa nr.4 la 
Hotărîrea Guvernului nr. 1429/2008 privind revizuirea şi optimizarea cadrului 
normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător, după cum urmează:

a) va aproba anunţul public de selectare a membrilor Grupului de lucru, cu 
publicarea anunţului respectiv şi a formularului cererii de participare la procesul de 
selectare pe pagina web a Cancelariei de Stat - pînă la 12 septembrie 2019;

b) va examina cererile asociaţiilor de întreprinzători şi va identifica membrii 
Grupului de lucru -  pînă la 30 septembrie 2019;

c) va prezenta Cancelariei de Stat lista membrilor Grupului de lucru pentru a 
fi propusă Guvernului, pentru aprobare, pînă la 9 octombrie 2019.

8. Preşedintele Grupului de lucru, în comun cu secretarul Grupului de lucru şi 
Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare, vor asigura întreprinderea 
măsurilor organizatorice necesare pentru funcţionarea eficientă a Grupului de lucru 
în cadrul Cancelariei de Stat, începînd cu data de 19 octombrie 2019.

în acest sens, va fi asigurată:
- identificarea şi definitivarea componenţei nominale a Grupului de lucru, în 

baza demersurilor din partea autorităţilor publice şi asociaţiilor care au fost 
selectate în calitate de membru;

- elaborarea formularelor documentelor care vor fi emise de către Grupul de 
lucru;

- transferarea de la Ministerul Economiei si Infrastructurii si sistematizarea
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arhivei existente;
- crearea unui compartiment pe pagina web a Cancelariei de Stat care va 

reflecta activitatea Grupului de lucru;
- organizarea şedinţelor Grupului de lucru.

7. Controlul asupra executării prezentului Ordin mi-1 asum.

Andrei SPÎNU


