Programul anual al proiectelor de decizii ce urmează a fi supuse consultărilor publice
pentru anul 2017

Nr. d/o

Denumirea proiectelor de decizii

Termenul de consultare cu
Societatea Civilă
Trim. Trim. Trim. Trim.
I
II
III
IV

Subdiviziunea-autor responsabilă de
elaborarea proiectului de decizie

COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ
1.

Elaborarea proiectului de lege în contextul racordării cadrului legal
naţional la prevederile Sistemului Armonizat de descriere şi codificare a
mărfurilor (HS 2017)

Direcția politici comerciale și OMC

2.

Elaborarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Deciziei nr. 2
privind înlocuirea Anexei II din Acordul de Comerț Liber între Moldova și
Turcia

Direcția politici comerciale și OMC

3.

Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la crearea
Comitetului Mixt în cadrul Acordului de Comerț Liber între Republica
Moldova și Republica Turcia

Direcția politici comerciale și OMC

Direcția politici comerciale și OMC

4.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea punctului
4 al Hotărîrii Guvernului nr.815 din 02 august 2005 „cu privire la
regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul
activităţii de comerţ exterior a agenţilor economici din Transnistria,
precum şi furnizarea de către aceştia a reţelelor şi a serviciilor de
comunicaţii electronice”

5.

Elaborarea și promovarea proiectelor de Decrete ale Președintelui
Republicii Moldova cu privire la inițierea negocierilor de modificare a
Anexelor/prevederilor DCFTA (Anexa 28-A, Anexa 28-B, Anexa 28-D)

Direcția coordonarea politicilor economice
europene și DCFTA

6.

Elaborarea și promovarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind birourile (secțiile) comercial-economice
în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare

Direcția relații economice bilaterale şi
cooperare cu organizațiile internaţionale
financiare

7.

Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr.1163 din
26.07.2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și
tranzitului de mărfuri strategice.

Serviciul control al circulației mărfurilor cu
dublă destinație

DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI INVESTIŢII
8.
Promovarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor

Secția politici de atragere a investițiilor

acte legislative (Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere,
Legea nr.625/1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber ”ExpoBusiness – Chișinău”, Legea nr.1529/1998 privind Zona
Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Taraclia”)
9.

Definitivarea elaborării şi promovarea proiectului legii pentru modificarea
şi completarea Codului cu privire la știință şi inovare, în comun cu
Academia de Științe a Moldovei, Ministerul Educaţiei

Direcția politici investiționale și
competitivitate

10.

Elaborarea proiectului de lege privind Fondul pentru inovare și transfer
tehnologic

Direcția politici investiționale și
competitivitate

11.

Elaborarea unei noi legi cu privire la parcurile științifico-tehnologice și
incubatoarele de inovare (cu abrogarea Legii nr.138-XVI din 21 iunie
2007)

Direcția politici investiționale și
competitivitate

12.

Elaborarea cadrului legislativ de suport pentru firmele inovaționale,
inclusiv a Legii privind fondurile venture (capitalurile de risc);
liberalizarea politicii comerciale și fiscale aferente transferului tehnologic
și implementării inovațiilor tehnologice

Direcția politici investiționale și
competitivitate

13.

Promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative (Legea 182/2010 cu privire la parcurile industriale, Codul
contravențional, Legea 1308/1997 cu privire la prețul normativ și modul
de vânzare-cumpărare a pământului)

Direcția politici investiționale și
competitivitate

14.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului în scopul prelungirii
termenului valabilității Declaraţiei pentru anii 2018 – 2020 al Programului
moldo-german de pregătire și perfecționare a managerilor de
întreprinderile din diferite sectoare ale economiei RM (GIZ)

Direcția politici investiționale și
competitivitate

15.

Elaborarea unui document strategic privind dezvoltarea industriei pentru
anii 2018-2020, care va conține inclusiv dezvoltarea clusterială a
sectorului industrial, precum și elaborarea opțiunilor privind crearea
clusterului-pilot în Republica Moldova

Direcția politici investiționale și
competitivitate

16.

Elaborarea cadrului de reglementare a întreprinderilor de familie

Direcția IMM și comerț

17.

Elaborarea cadrului de reglementare a transferului întreprinderilor

Direcția IMM și comerț

18.

Elaborarea Planului de acțiuni pentru perioada 2018-2020 privind
realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020

Direcția IMM și comerț, ODIMM, MIEPO

19.

Promovarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor
acte legislative (antreprenoriat social)

Direcția IMM și comerț

20.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la Regulamentul de
funcționare a Comisiei pentru antreprenoriatul social

Direcția IMM și comerț

21.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la Regulamentul de
organizare, funcționare și utilizare a Fondului de Garantare a Creditelor

Direcția IMM și comerț, ODIMM

22.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și
completarea Hotărîrii Guvernului nr. 972 din 18.10.2010 (Programul
PARE)

Direcția IMM și comerț, ODIMM

23.

Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 (Programul PNAET)

Direcția IMM și comerț

24.

Elaborarea Programului-pilot de stimulare înființării și dezvoltării afaceri
de către tineri

ODIMM, Direcția IMM și comerț

25.

Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul
Consultativ pentru IMM-uri

Direcția IMM și comerț

26.

Promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative (raport unic)

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător

27.

Promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative (lichidarea benevolă a afacerii)

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător

28.

Promovarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
(excluderea normelor privitor la 3 genuri de activitate licențiate)

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător

29.

Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale
Guvernului (excluderea normelor privitor la 3 genuri de activitate
licențiate )

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător

30.

Elaborarea şi promovarea proiectului de lege de modificare şi completare a
actelor legislative în vederea aprobării rezultatelor optimizărilor licenţelor,
actelor permisive şi a noului Nomenclator al actelor permisive

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător

31.

Elaborarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 pentru
implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de
întreprinzător pentru anii 2013-2020

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător

32.

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Codul Civil al Republicii Moldova, Legea nr.135 din 14 iunie
2007 privind societățile cu răspundere limitată)

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător

33.

Elaborarea şi promovarea proiectului de lege de modificare şi completare a
actelor legislative în vederea realizării reformei cadrului instituțional în
domeniul controlului de stat

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător

34.

Elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului
general cu privire la modul de organizare şi administrare a activităţii de
control de stat în cadrul organelor de control

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător

Elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la regimul juridic al
Registrului de stat, raportare şi înregistrarea controlului

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător

Elaborarea și promovarea modificărilor la actele normative referitor la
drepturile exclusive ale întreprinderilor cu proprietate publică

Direcția politici de reglementare a activității
de întreprinzător;

35.

36.

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice
37.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și
completarea unor hotărâri ale Guvernului (HG nr.931/2011 și HG
nr.517/1996)

Secția politici comerț interior

38.

Promovarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii
nr. 284/2004 cu privire la comerțul electronic

Secția politici comerț interior

39.

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea art.31 din
Legea nr.142 din 26.06.2008 cu privire la ipotecă

Direcția juridică

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI DE STAT
40.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr.1053 din 11 noiembrie 2010 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile
comerciale

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

41.

Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentului-model pentru ocuparea funcției de
administrator a întreprinderii de stat

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

42.

Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la

Direcția politici de administrare și deetatizare

aprobarea Regulamentului comisiei de cenzori la întreprinderile de stat

a proprietății publice

43.

Promovarea proiectului legii cu privire la întreprinderile de stat și
întreprinderile municipale

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

44.

Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.770 din 20.10.1994

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

45.

Modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23 martie
2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a
statului și transmiterea unor bunuri imobile

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

46.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la scutirea unor
agenți economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a
unei părți din profitul net obținut în anul 2016

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

47.

Elaborarea proiectului legii privind delimitarea proprietății publice

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

48.

Elaborarea Regulamentului cu privire la modul de delimitare a bunurilor
proprietate publică

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

49.

Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 945 din 20.08.2007
cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 04.05.2007
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

50.

Elaborarea Regulamentului cu privire la privatizarea fără anunțul prețului
inițial simbolic

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

51.

Completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.419 din 18
iunie 2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului și a
listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse
parteneriatului public – privat

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

52.

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public privat

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

53.

Elaborarea și promovarea proiectului noii legi privind concesiunile de
lucrări și servicii

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

54.

Elaborarea Ghidului pentru proiectele de parteneriat public-privat

Direcția politici de administrare și deetatizare
a proprietății publice

55.

Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea
Legii nr.135-XVI din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată

Direcția juridică

56.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea
Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.266 din 09.03.2016 (autorități
descentralizate)

Direcția juridică

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ȘI SECURITATE INDUSTRIALĂ
57.

Elaborarea Conceptului tehnic al Sistemului național de informare și
comunicare pentru supravegherea pieței

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

58.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la echipamentele sub
presiune transportabile

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

59.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de
lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie
2003 privind protecţia consumatorilor

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

60.

Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea
Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor
industriale periculoase (sub aspectul actelor permisive și a procedurilor)

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

61.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modul şi cerinţele
pentru darea în exploatare specifice fiecărei categorii de obiecte industriale
periculoase

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

62.

Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de
distribuție a gazelor combustibile naturale

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

63.

Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
cerințelor minime de securitate privind construcția și exploatarea
ascensoarelor

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

64.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea
specialităților raportate la activităţile în domeniul securităţii industriale,
pentru care se acordă permis de exercitare

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

65.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
cerințelor minime de securitate privind construcția si exploatarea
parcajelor auto subterane

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

66.

Elaborarea Regulamentului cu privire la amplasarea obiectelor pentru
păstrarea și comercializarea produselor petroliere

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

67.

Elaborarea Regulamentului privind instruirea şi atestarea personalului
agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii

Direcția supravegherea pieței și securitate
industrială

industriale
68.

Modificarea unor acte normative privind reglementările tehnice ce țin de
legislația comunitară de armonizare (HG nr.130 din 21.02.2014, HG
nr.744 din 22.10.2015 şi altele)

Direcția dezvoltarea infrastructurii calităţii

69.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Naţional de Metrologie

Direcţia dezvoltarea infrastructurii calităţii

70.

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1042 din 13.09.2016 cu privire la
aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse
controlului metrologic legal

Direcţia dezvoltarea infrastructurii calităţii

DEZVOLTAREA SECTORULUI ENERGETIC
71.

Promovarea proiectului de lege cu privire la crearea şi menţinerea
nivelului minim al stocurilor petroliere

Direcţia politici de piaţă şi statistici energetice

72.

Promovarea proiectului legii cu privire la eficiența energetică
(transpunerea Directivei 27/2012/UE)

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

73.

Modificarea și completarea Legii nr.142 din 2 iulie 2010 cu privire la
eficienţa energetică

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

74.

Modificarea și completarea Legii nr. 128 din 11 iulie 2014 privind
performanța energetică a clădirilor

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

75.

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 141 din 24 februarie 2014 privind
crearea sistemului de statistică energetică

Direcția politici de piaţă şi statistici energetice

76.

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.428 din 15.07.2009 cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice ”Cerințe de randament pentru cazane noi
de apă cu combustie lichidă sau gazoasă”

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

77.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
măsurilor de susţinere a producătorilor de energie termică în regim de
cogenerare de înaltă eficienţă

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

78.

Actualizarea Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2030
și elaborarea Foilor de parcurs privind implementarea acesteia pentru
sectorul electroenergetic și cel al gazelor naturale

Direcția generală energetică

79.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la asigurarea
independenţei operatorului sistemului de transport

Direcția sisteme energetice

80.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea
furnizorului central de energie electrică

direcția politici de piaţă şi statistici energetice

81.

Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind situaţiile excepţionale pe
piaţa energiei electrice, Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe
piaţa energiei electrice şi componenţa Comisiei pentru situaţii excepţionale

Direcția sisteme energetice

Direcția sisteme energetice

82.

Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind declararea
utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a
conductei de transport gaze pe direcția Ungheni – Chișinău (Faza II
a implementării proiectului ”Conducta de interconectare a sistemului
de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze
naturale din Republica Moldova”)

83.

Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind situaţiile excepţionale pe
piaţa gazelor naturale, Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe
piaţa gazelor naturale şi componenţa Comisiei pentru situaţii excepţionale

Direcția sisteme energetice

84.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea
Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor termice

Direcția politici de piață şi statistici energetice

85.

Elaborarea proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea
Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

86.

Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind certificarea instalatorilor
de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice
solare şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime şi pompe
de căldură, cu capacitatea ce nu depășește 50 kilowați

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

87.

Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor
pentru oferirea statutului de producător eligibil

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

88.

Elaborarea proiectul hotărîrii Guvernului privind organizarea şi
funcționarea Fondului pentru Eficiență Energetică

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

89.

Modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1173 din 21.12.2010
cu privire la Agenţia pentru Eficiență Energetică

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

90.

Elaborarea Regulamentului cu privire la autorizarea evaluatorilor de
clădiri și inspectorilor sistemelor de încălzire şi climatizare

AEE

91.

Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii
Guvernului nr.750 din 13.06.2016 cu privire la aprobarea Regulamentelor
privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, prin adăugarea a regulamentelor pentru 6 categorii de
produse adițional

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

92.

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind coordonarea
programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a
echipamentelor de birou

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

93.

Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea
Regulamentului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența
consumului de combustibil și alți parametri esențiali, ca urmare a aprobării
legii privind etichetarea energetică

Direcția politici de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă

