Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova
The National Confederation of Employers of the Republic of Moldova
Facem vocea business-ului auzită

Cancelaria de Stat
a Republicii Moldova
Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a examinat și avizează favorabil proiectul
cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului cu următoarele obiecții și propuneri:
1. Proiectul urmează să conțină expres principiul parității formării Comisiei de stat și a Grupului de lucru.
2. Din pct. 10 se va exclude sintagma ”mod obligatoriu”
3. Aliniatul 3 al pct. 13 din regulamentul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea
activităţii de întreprinzător la final se va completa cu sintagma ”vicepreședintelui și secretarului”;
4. Din pct. 14 alin 1 se va exclude sintagma ”dar nu mai rar decât o dată la doi ani”;
5. Ultimul aliniat al pct. 15 va avea următorul conținut ”Secretariatul va duce evidența participării și
motivelor absenței acestora precum și prezentării pozițiilor membrilor asociației. Cazurile de încetare
a calității de membru sunt examinate și constatate de către comisia de selectare în baza informațiilor
prezentate de secretar și raportate Secretarului general al Guvernului. În urma raportării, după caz,
Cancelaria de Stat propune Guvernului pentru aprobare modificări în componența Grupului de lucru.”
6. Se introduce un punct nou 16 cu următorul conținut ”Dacă în urma derulării procedurilor menționate
la prezentul capitol nu a fost posibil[ identificarea membrului Grupului de lucru din partea mediului de
afaceri acesta poate fi numit de Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova.”
Respectiv punctele 16 – 38 vor deveni punctele 17 – 39;
7. În pct. 17 urmează a concretiza care este ”modul stabilit”;
8. Pct. 18 alin. 4) se va completa după sintagma ”solicite” se va completa ”și să obțină”;
9. În finalul aliniatului 1 al pct. 19 al regulamentului Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru
reglementarea activităţii de întreprinzător se va completa cu sintagma ”cu cel puțin 1 oră până la
începerea ședinței”;
10. Din pct. 21 alin. 3) se va exclude sintagma ”în baza solicitărilor parvenite de la autoritățile publice,
membrii Grupului de lucru sau Secretariatul evaluării impactului de reglementare”;
11. Sintagma ”elaborează” din pct. 23 alin. 5) se va substitui cu sintagma ”întocmește”;
12. Alin. 2) al pct. 24 va avea următorul conținut ” întocmește proiectul agendei în baza solicitărilor
parvenite de la autoritățile publice, membrii Grupului de lucru sau Secretariatul evaluării impactului de
reglementare și organizează ședințele Grupului de lucru;”
13. Din pct. 24 alin. 4) se va exclude cuvântul ”separate”;
14. Din pct. 28 se va exclude sintagma ”secretar sau”;
15. Concretizarea mecanismului ședințelor prin corespondență prevăzut de pct. 32;
16. Aliniatul 2 al pct. 36 ar trebuie să conțină o concretizare de cine trebuie susținut regulamentul
Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător și se va
completa cu sintagma ”cu cel puțin 1 oră până la începerea ședinței”.
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