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AGENDA 

ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător 
 

21 iunie 2022, ora 13.00 

(ședință online) 

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

modificarea Regulamentului  cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și 

expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 361/1996. 
 

Autor: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
 

2. Examinarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

autorizarea emițătoarelor și frecvențelor radio atribuite serviciilor din domeniul aviației civile.  
Notă: analiza de impact a fost examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din 25.05.2021.  

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

Autor: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
 

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

modificarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse 

controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor,  aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.938/2018. 
 

Autor: Ministerul Economiei   
 

4. Examinarea proiectului de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră.  
Notă: analiza de impact a fost examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din 27.04.2021.  

Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține.    
 

Autor: Ministerul Mediului 
 

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

Programul de investiții în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale.  
Notă: analiza de impact a fost examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din 12.04.2022.  

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

           Autor: Ministerul Culturii 
 

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

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secțiunilor a 

27
1
-a și a 28

1
-a din Codul vamal al Republicii Moldova.  

 

Autor: Ministerul Finanțelor 
 

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

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 538/2009 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind 

suplimentele alimentare. 
 

Autor: Ministerul Sănătății  
 

8. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul de lege privind modificarea unor acte 

normative (facilitarea activității microîntreprinderilor). 
 

Autor: Ministerul Economiei 

Vicepreședintele Grupului de luc   Vladislav CAMINSCHI 


