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AGENDA 
ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător 
 

31 mai 2022, ora 14.00 
(ședință online) 

 
 

1. Examinarea proiectului de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe.  

Notă: analiza de impact a fost examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din 15.02.2022. 
Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și 
recomandărilor.   
 

Autor: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
 

2. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.  
(Legea nr. 599/1999  pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova, Legea nr. 176/2013 
privind transportul naval intern al Republicii Moldova). 
 

Notă: analiza de impact a fost examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din 11.01.2022. 
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 proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare 
de stat a navelor în Republica Moldova. 
 

      Notă: analiza de impact a fost examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din 11.01.2022. 
Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și 
recomandărilor.   
 

Autor: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
 

4. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea unor acte 
normative (stimularea comerțului electronic). 
 

Autor: Ministerul Economiei 
 

5. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărâre a Agenției Naționale pentru 
Reglementare în Energetică cu privire la modificarea gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de 
distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr.112/2019.  
 

Autor: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 
 

6. Examinarea proiectului de hotărâre a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la 
modificarea gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin 
Hotărârea ANRE nr.112/2019.  
 

Autor: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 
 
 
 
 
 
 

Președintele Grupului de lucru   Roman CAZAN 
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