
AGENDA 

ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător 
 

28 aprilie 2020 
 

 
 

1. Examinarea proiectului de lege cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea 

materialului forestier de reproducere. 
Notă: AIR examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din data de 14 aprilie 2020.  

Decizia Grupului de lucru: AIR se susține. 
 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

 

2. Examinarea proiectului de lege privind organismele modificate genetic.  
Notă: AIR examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din data de 3 martie 2020.  

Decizia Grupului de lucru: AIR se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expuse în Opinia 

Secretariatului de Evaluare a Impactului de Reglementare și a membrilor Grupului de lucru expuse în cadrul ședinței.  
 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

 

3. Examinarea proiectului Ordinului referitor la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.408-

O din 04.09.2019 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a 

mărfurilor exportate de către agenții economici prin intermediul trimiterilor poștale internaționale. 

Notă: AIR examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din data de 14 aprilie  2020.  

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

Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și a membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător. 
 

Autor: Serviciul Vamal 
 

4. Examinarea proiectului Ordinului referitor la modificarea Anexelor 1, 2 și 3 la Ordinul nr.230-

O din 28.06.2007 cu privire la aprobarea unor acte normative de executare a Codului Vamal.  
Notă: AIR examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din data de 14 aprilie  2020.  

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

Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și a membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător. 
 

Autor: Serviciul Vamal 
 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru      Roman CAZAN  
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