
AGENDA

şedinţei Grupului de lucru al Comisiei de stat 
pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

3 martie 2020, ora 13.00
(Casa Guvernului, Sala de şedinţe et.l, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni)

1. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a 
cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă 
(segment transport).
Notă: Analiza de impact a fost examinată în cadrul şedinţei Grupului de lucru din data de 02.10.2019
Decizia Grupului de lucru: a aviza parţial pozitiv AIR cu luarea în considerare a obiecţiilor expuse în opinia
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare şi a membrilor Grupului de lucru expuse în cadrul şedinţei.

Autor: Ministerul Economiei şi Infrastructurii

2. Examinarea AIR la proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale
Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 1065/2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele de tutun şi 
produsele conexe, Hotărîrea Guvernului nr. 613/2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate şi 
etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în ţigarete şi a produselor conexe) — Segment multisectorial
Notă: Analiza de impact a fost examinată în cadrul şedinţei Grupului de lucru din data de 10.12.2019 
Decizia Grupului de lucru: a aviza negativ AIR.
Autor: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

3. Examinarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind 
punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide (segment multisectorial).
Notă: Analiza de impact a fost examinată în cadrul şedinţei Grupului de lucru din data de 11.02.2020
Decizia Grupului de lucru: AIR se susţine cu luarea în considerare a obiecţiilor expuse în opinia Secretariatului Evaluării
Impactului de Reglementare şi a membrilor Grupului de lucru expuse în cadrul şedinţei.

Autor: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

4. Examinarea AIR la proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la 
auditorii energetici şi auditul energetic (segment prestări servicii).
Autor: Ministerul Economiei şi Infrastructurii

5. Examinarea AIR la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative referitor la patenta de 
întreprinzător şi activitatea independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (Legea nr.93/1998 cu privire la
patenta de întreprinzător, Codul fiscal nr.1163/1997, Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea nr. 160/2011 privind 
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior, Legea contabilităţii şi raportării 
financiare nr.287/2017, Legea nr.I79/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de

reglementare a activităţii de întreprinzător etc.) -  segment multisectorial
Autor: Ministerul Economiei şi Infrastructurii

6. Examinarea AIR la proiectul legii privind organismele modificate genetic (segment agricultură). 
Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Preşedintele Grupului de lucru Roman CAZAN


