
Nr.38-04-1613/29.07.2020 

AGENDA 

ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător 
 

4 august 2020 
 

(ședință prin corespondență) 

 

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

auditorii energetici și auditul energetic. 
 

Notă: analiza impactului de reglementare 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 

expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător.   
 

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii 

 

2. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern  cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal. 
 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

 

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

acordarea de plăți directe per cap de animal. 
 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

 

4. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind procedura 

de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli.  
 

Notă: analiza impactului de reglementare a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 21 iulie 2020.  

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

expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător.   
 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

5. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la 

modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1140/2005. 
 

Autor: Ministerul Finanțelor 

 

6. Examinarea proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze 

naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului den administrație al ANRE nr.112/2019 din 19.04.2019.  
 

Notă: analiza impactului de reglementare a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 7 iulie  2020.  

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

expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător.   

 

 

Președintele Grupului de lucru      Roman CAZAN  
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