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AGENDA 
ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător 

16 noiembrie 2021, ora 14.00 

(ședință online) 

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

modificarea Hotărârii Guvernului nr.204/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a 

cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă.  

Autor: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale  

 

2. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.204/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor 

administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă.  

 

Autor: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

 

3. Examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea 

cerințelor privind echivalența controalelor selecțiilor conservative, comercializarea soiurilor și 

varietăților primitive și agricole, adaptate la condițiile locale și a soiurilor de legume care sunt 

amenințate de eroziune genetică.  
 

Autor: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

 

4. Examinarea proiectului de lege privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea 

produselor ecologice (repetat).   
Notă: analiza de impact a fost examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din 18 februarie 2020.  

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

Autor: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

 

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

modul de aplicare a Convenției vamale relativă la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea 

carnetului TIR (repetat).  
 Notă: analiza de impact a fost examinată în cadrul ședinței Grupului de lucru din 20 iulie 2021.  

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

Autor: Ministerul Finanțelor 

 

6. Examinarea proiectului de modificare a Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop 

de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de 

alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.180/2016.  
 

Autor: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 
 

 

 

Președintele Grupului de lucru Roman CAZAN 
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