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În perioada 1 – 31 ianuarie 2013, echipa IDIS "Viitorul"/ ANB a continuat
să monitorizeze implementarea propunerilor incluse în Agenda Naţională de
Business. Acest buletin este structurat în două secţiuni: prima conţine
monitorizarea modificărilor legislative şi a noutăţilor privind implementarea
priorităţilor stabilite în Agenda Naţională de Business 2010, iar cea de-a
doua conţine alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri.
Sumar:
I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de
Business 2010:
1.1 Consiliului Strategic al ANB a discutat mecanismul de implementare a
Memorandumului de Cooperare cu Ministerul Economiei
1.2 ANB şi Ministerul Economiei au purtat discuţii pe marginea
Memorandumului de Cooperare
1.3 ANB a elaborat un aviz la proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei
reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător 2013-2020

1.6 ANB a contribuit la elaborarea briefingului privind evaluarea
transparenţei în procesul decizional realizat de CNP
1.7 CCI prestează un nou serviciu – ChamberTrust
II. Alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri:
2.1 Proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător”
2.2 Consultări publice privind proiectul de modificare a Legii privind
achiziţiile publice
2.3 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
privind restituirea taxei pe valoarea adaugată
2.4 Consultări publice privind proiectul Hotărârii Guvernului privind
aprobarea unor modificări referitoare la combaterea traficului ilegal de
persoane şi transportarea fără de bilete a persoanelor în transportul rutier
public
2.5 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modului de
repartizare a mijloacelor de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru
anul 2013
2.6 Statutul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului şi Regulamentul Fondului
Viei şi Vinului puse în discuţie de către MAIA

„Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii”
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revizuirea propunerilor pentru întâlnirea cu Ministrul Economiei, Valeriu
Lazăr, ce urmează să aibă loc în prima săptămână a lunii februarie.

2.11 Prim-ministrul Vlad Filat a prezentat priorităţile Guvernului pentru
anul 2013

Discuţiile au survenit în contextul în care ANB şi-a propus să semneze un
Memorandum de Cooperare cu Ministerul Economiei. Membrii ANB îşi
propun să semneze Memorandumuri similare şi cu alte ministere cu care
colaborează Asociaţiile de Business din cadrul ANB.

2.12 În 2013, în agricultură urmează să se acorde subvenţii în jur de 460 de
milioane de lei
2.13 În 2013, ANRCETI va aproba 26 acte de reglementare pentru
stimularea concurenţei

Totodată, au fost discutate realizările anului precedent şi obiectivele propuse
pentru anul 2013. În cadrul şedinţei au fost analizate conceptele pentru
Agenda 2013, precum şi Raportul anual de monitorizare făcut public, de
regulă, la sfârşit de an.

2.14 Agenţii economici care achită TVA sunt obligaţi să depună rapoarte
fiscale în format electronic

1.2 ANB şi Ministerul Economiei au purtat discuţii pe marginea
Memorandumului de Cooperare

2.15 Avantaje pentru fermieri: Agricultorii vor putea importa produse
petroliere fără a avea licenţă

Ştiri detaliate:
I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de
Business 2010:
1.1 Consiliului Strategic al ANB a discutat mecanismul de implementare a
Memorandumului de Cooperare cu Ministerul Economiei
Consiliul Strategic al Agendei Naţionale de Business s-a întrunit într-o
şedinţă de lucru joi, 24 ianuarie 2013. Scopul principal al şedinţei a fost

La data de 14 ianuarie 2013, echipa ANB a avut o întâlnire cu reprezentanţii
Ministerului Economiei. Tema de discuţie a întrunirii a fost Memorandumul
de Cooperare dintre ANB/IDIS şi Ministerul Economiei, ce va consolida
dialogul dintre părţi pentru o mai bună cooperare la elaborarea politicilor
publice. La această întrunire ca reprezentanţi ai Ministerului Economiei au
participat dl. Viceministru Sergiu Ciobanu, consilierul Tatiana Beşliu, şeful
Direcţiei juridice Vasile Vulpe şi alţi șefi de direcţie din cadrul ME, iar din
partea ANB/IDIS au participat Tatiana Lariuşin şi Viorel Pîrvan.
În mare parte discuţiile s-au axat pe: forma viitorului Memorandum de
Cooperare; principiile de colaborare între părţile Memorandumului;
domeniile de intervenţie şi cooperare dintre părţi, punându-se accent pe
monitorizarea şi evaluarea politicilor publice; mecanismul de implementare
a Memorandumului; persoanele de legătură, care vor asigura implementarea
cu succes a prevederilor Memorandumului; aspecte tehnico-organizatorice
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ce se referă la modalitatea de semnare, locul semnării, prezenţa massmediei; părţile semnatare ale acestuia, prin indicarea expres a tuturor
asociaţiilor de afaceri, membre a reţelei Agendei Naţionale de Business, etc.
În rezultat, a fost luată decizia de îmbunătăţire a textului Memorandumului,
care urmează să fie semnat la începutul lunii februarie a anului curent.
1.3 ANB a elaborat un aviz la proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei
reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător 2013-2020
În urma plasării anunţului Ministerului Economiei privind organizarea
consultării publice a proiectului Strategiei reformei cadrului de reglementare
a activităţii de întreprinzător 2013–2020 şi a Planului de acţiuni privind
realizarea acestuia (2013-2015), a fost elaborat, împreună cu echipa ANB,
în baza analizei efectuate de experţii ANB şi recomandările formulate de
reprezentanţii mediului de afaceri, AVIZUL la proiectul de lege pentru
aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de
întreprinzător 2013-2020.
Avizul ANB pe marginea Strategiei în cauză a fost întocmit conform
prevederilor legale ce ţin de transparenţa decizională. Este necesar de a
remarca faptul că documentul a fost elaborat pentru asigurarea realizării
obiectivelor de îmbunătăţire a mediului de afaceri, fiind un document de
planificare strategică care ar asigura continuitatea reformei cadrului de
reglementare pentru activitatea de întreprinzător. În acest context este şi
firesc interesul mediului de afaceri în realizarea cu succes a acestei Strategii.
Mai mult ca atât, în planul de acţiuni privind realizarea Strategiei, circa 1/3
din acţiuni se referă la domeniul fiscal şi vamal - domenii monitorizate de
reţeaua ANB.
Avizul a fost expediat Ministerului Economiei la data de 18.01.2013.
1.4 Reprezentanţii ANB au participat la cea de-a cincea rundă de negocieri
privind Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător RM-UE
(DCFTA)
”Până la finele anului curent, Republica Moldova ar putea finaliza
negocierile privind Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător RM
–UE”, a declarat viceministrul Economiei, negociatorul-şef al Acordului,
Octavian Calmâc în cadrul briefingului de joi, 24 ianuarie 2013, dedicat

rezultatelor celei de- a cincea runde de negocieri a DCFTA, desfăşurate pe
22-23 ianuarie 2013, la Chişinău.
Octavian Calmâc a specificat că următoarea rundă de negocieri programată
pentru luna martie curent, ar putea fi ultima, fiind complimentată de
conferinţe video între părţi pentru definitivarea tuturor detaliilor al
Acordului.
1.5 Reprezentanţii ANB au participat la şedinţa Consiliului Naţional pentru
Participare (CNP) cu Prim-ministrul Vlad Filat
La data de 25 ianuarie
2013, a avut loc Şedinţa
Consiliului
Naţional
pentru Participare (CNP)
unde au participat Primministrul RM, Vlad
Filat, viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim şi
Ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţa, cât şi membrii CNP, printre care
regăsindu-se şi coordonatorul executiv al ANB, dna Tatiana Lariuşin.
În cadrul şedinţei au fost abordate subiecte de importanţă majoră, printre
care transparenţa procesului decizional, priorităţile de cooperare dintre
Guvern şi CNP, monitorizarea implementării Programului de activitate şi
Planului de acţiuni ale Guvernului.
Participanţii la şedinţă au convenit să creeze un mecanism comun de
evaluare sectorială a progresului de implementare a documentelor de
dezvoltare strategică, precum şi să organizeze întâlniri periodice pe domenii,
cu participarea responsabililor din partea ministerelor şi reprezentanţilor
CNP, pentru formulare de recomandări şi revizuire a acţiunilor, în vederea
realizării obiectivelor de politici.
1.6 ANB a contribuit la elaborarea briefingului privind evaluarea
transparenţei în procesul decizional realizat de CNP
La 18 ianuarie 2013, CNP a făcut public briefingul unde au fost incluse
rezultatele evaluării transparenţei procesului decizional care ulterior a fost
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prezentat Prim-ministrului, Vlad Filat, la şedinţa CNP din 25 ianuarie 2013.
Ca membru al Grupului de Economie, Finanţe şi Mediu Antreprenorial,
echipa ANB a contribuit la evaluarea şi elaborarea recomandărilor în
domeniul fiscal şi vamal.

În perioada 26 decembrie 2012 - 21 ianuarie 2013, Cancelaria de Stat a
organizat consultarea publică a proiectului Hotărârii de Guvern „Cu privire
la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător".

Printre rezultatele pozitive depistate în cadrul monitorizării se regăsesc: o
bună parte a subiectelor de pe agenda cabinetului de Miniştri sunt expediate
părţilor interesate cu câteva zile înainte de data şedinţei; extrasele din
procesele verbale ale tuturor şedinţelor Cabinetului de Miniştri sunt
expediate părţilor interesate; prezentarea întregului set de documente către
şedinţa Cabinetului de Miniştri.

Proiectul prevede aprobarea Regulamentului Registrului de stat al
controalelor şi privind modul de ţinere de către organele de control a
registrului controalelor efectuate. De asemenea, proiectul stabileşte unele
sarcini concrete pentru Cancelaria de Stat, în calitatea sa de autoritate a
administraţiei publice centrale de monitorizare a controalelor, şi pentru toate
organele de control, în vederea asigurării instituirii şi funcţionării practice a
Registrului de stat al controalelor.

Printre rezultatele negative, se regăsesc următoarele: neîncadrarea deplină în
procedura de transparenţa decizională; evitarea procedurii de transparenţă
prin intermediul avizelor la iniţiativele deputaţilor; anunţarea subiectelor pe
agenda Cabinetului de Miniştri în ziua şedinţei.

2.2 Consultări publice privind proiectul de modificare a Legii privind
achiziţiile publice

1.7 CCI prestează un nou serviciu – ChamberTrust

La data de 21 ianuarie 2013, Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi
avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate proiectul de
modificare a Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007.

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a început să presteze
un nou serviciu pentru agenţii economici – ChamberTrust, cu scopul de a
facilita accesul companiilor autohtone pe piaţa externă şi a le poziţiona în
calitate de parteneri de încredere. Devenind membri ai ChamberTrust,
întreprinzătorii vor primi o ştampilă electronică, ce confirmă că informaţia
de afaceri despre companie este veridică. Însemnul le permite oamenilor de
afaceri din lumea întreagă să identifice cu uşurinţă noi parteneri de afaceri, a
căror existenţă, profil, produse şi servicii au fost verificate de către o
Cameră de Comerţ naţională. Concomitent, informaţia despre companie va
fi plasată pe portalul oficial al Worldchambers (www.worldchambers.com),
care întruneşte peste 12 000 de Camere de Comerţ şi este accesat lunar de
250 000 de vizitatori.
II.

Alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri:

2.1 Proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător”

Proiectul legii pentru modificarea Legii privind achiziţiile publice a fost
elaborat pentru armonizarea cadrului legislativ naţional la acquis-ul
comunitar în conformitate cu angajamentele pe care le are Republica
Moldova faţă de Uniunea Europeană prin semnarea acordurilor bilaterale.
Totodată, Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 în
redacţie nouă va reglementa instituirea unui nou organ al administraţiei
publice de specialitate şi anume Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor.
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate până la
22.02.2013, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md.
2.3 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
privind restituirea taxei pe valoarea adaugată
La data de 11 ianuarie 2013, Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi
avizare Guvernului Republicii Moldova proiectul Hotărârii Guvernului cu
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privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea
adaugată.

2.6 Statutul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului şi Regulamentul Fondului
Viei şi Vinului puse în discuţie de către MAIA

2.4 Consultări publice privind proiectul Hotărârii Guvernului privind
aprobarea unor modificări referitoare la combaterea traficului ilegal de
persoane şi transportarea fără de bilete a persoanelor în transportul rutier
public

La 26 ianuarie 2013, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
(MAIA) a iniţiat discuţiile publice privind proiectele Statutului Oficiului
Naţional al Viei şi Vinului şi al Regulamentului Fondului Viei şi Vinului.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a iniţiat în perioada
27 decembrie 2012 - 15 ianuarie 2013 consultarea publică asupra
Proiectului Hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea
proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
care vizează transportul ilicit de pasageri şi transportarea fără bilete a
persoanelor în transportul rutier public.
Acest proiect de lege va crea un climat mai favorabil pentru activitatea
întreprinderilor de transport care activează legal şi va crea un mecanism de
sancţionare echitabil şi proporţional cu acţiunile săvârşite.
2.5 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modului de
repartizare a mijloacelor de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru
anul 2013
La data de 11 ianuarie 2013, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
(MAIA) a iniţiat perioada pentru consultări publice asupra proiectului
Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modului de repartizare a
mijloacelor de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013.
Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de
subvenţionare a producătorilor agricoli stabileşte măsurile de sprijin din
acest fond, precum şi modalitatea de administrare a acestuia în vederea
asigurării şi garantării corectitudinii de alocare a mijloacelor, inclusiv
condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de
eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar alocat,
modalităţile de autorizare, executare, contabilizare a plăţilor, precum şi de
control asupra eficienţei de utilizare a sprijinului financiar acordat.

Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire şi gestionare
(administrare şi repartizare) a mijloacelor Fondului Viei şi Vinului, prevăzut
în Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi modalitatea de utilizare şi evidenţă de
către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului a mijloacelor acumulate în Fondul
Viei şi Vinului.
2.7 Guvernul nu a susţinut iniţiativa legislativă privind reducerea cu 50 la
sută a mărimii maxime a impozitului pentru terenurile agricole pentru anul
2012
Cabinetul de ministru a dat aviz negativ la proiectul modificărilor Codului
Fiscal, care a fost propus de un grup de deputaţi. Viceministrul Finanţelor,
Victor Barbăneagră, a declarat la şedinţa Guvernului din data de 10 ianuarie
2013 că înainte de toate mărimea concretă a impozitului funciar este
stabilită de administraţia publică la aprobarea bugetelor locale, în limitele
convenite, dar nu mai puţin de 50 la sută din mărimea maximă a
impozitului.
Viceministrul Finanţelor a accentuat că în cazul în care aceste modificări
vor fi adoptate, atunci veniturile bugetului de stat se vor reduce. Guvernul
susţine că în astfel de condiţii susţinerea sectorului agrar poate fi asigurată
eficient prin intermediul surselor şi mecanismelor existente. În afară de asta,
în perspectivă se planifică introducerea unui impozit unic în agricultură.
2.8 Agricultorii care au semănat grâu ar putea primi a doua tranşă de
finanţare, până la sfârşitul lunii martie curent
Agricultorii care au semănat grâu în toamna anului 2012 ar putea primi cea
de-a doua tranşă de finanţare până la finele primului trimestru al anului
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2013, a declarat directorul Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură
(AIPA) Petru Maleru.

2.11 Prim-ministrul Vlad Filat a prezentat priorităţile Guvernului pentru
anul 2013

Agricultorii care au conturi bancare au primit prima tranşă, în sumă de 119
lei pentru un hectar, din ajutorul financiar oferit de stat până la 31
decembrie 2012. Mulţi agricultori însă, nu au conturi bancare, de aceea îşi
primesc banii prin intermediul oficiilor teritoriale ale „Poştei Moldovei”.
Până la finele lunii ianuarie curent, toţi banii vor fi repartizaţi. De ajutorul
financiar vor beneficia peste 13 mii de persoane fizice care au semănat grâu
în această toamnă şi peste 2077 de agenţi economici, care au semănat o
suprafaţă de 288,7 mii ha cu grâu de toamnă”, a precizat Maleru.

La data de 17 ianuarie 2013, Prim-ministrul Vlad Filat a prezentat
priorităţile Guvernului pentru anul 2013 în cadrul unui eveniment care a
avut loc în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM),
unde au participat studenţi de la mai multe universităţi, cadre didactice, şi
reprezentanţi ai societăţii civile.

2.9 Moldova se află din nou într-o stare de criză economică
În cadrul unei întâlniri cu locuitorii, oamenii de afaceri şi primarii din
Găgăuzia, Viceprim-ministrul, Ministrul Eonomiei, Valeriu Lazăr, a
recunoscut că Moldova se află într-o stare de criză economică. «Anul trecut
a fost unul cu indicatori nuli. Să dea Domnul să nu fie mai rău. Iar în
agricultură, am suferit eşec», a subliniat oficialul.
Vicepremierul a spus că în această situaţie, bugetul nu are posibilitatea să
evolueze conform planului trasat şi realitatea impune revizuirea acestuia.
2.10 Reprezentantul permanent al FMI în Moldova nu susţine ideea
introducerii impozitului unic în agricultură
Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova, Tokhir Mirzoev,
este rezervat în privinţa introducerii impozitului unic în agricultură în
Moldova. În cadrul unei discuţii cu preşedintele Parlamentului, Marian
Lupu, reprezentanţii Uniunii Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect“ şi ai
Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, Tokhir Mirzoev, a declarat
că la etapa actuală se impune perfecţionarea proiectului.
Reprezentantul Permanent al FMI a specificat că rezervele existente ţin de
faptul că introducerea unui impozit unic reduce posibilitatea de a regla
situaţia economică a agenţilor economici în funcţie de rezultatele anuale,
posibilitate oferită de impozitul pe venit.

Crearea unei zone de liber schimb, creşterea economiei ţării, avansarea în
procesul de soluţionare a conflictului transnistrean, continuarea reformelor
care vizează justiţia şi atragerea investiţiilor, sânt acţiunile prioritare pe care
Guvernul le va promova în anul 2013. Totodată, el a specificat că prioritatea
Guvernului urmează să fie economia şi că se aşteaptă la o creştere
economică de 4% în 2013, un deficit bugetar de 5% din PIB şi la reducerea
datoriilor de stat cu circa 20%.
„Trebuie să continuăm promovarea reformelor economice pe diferite
dimensiuni, eliminarea monopolurilor, care sânt principalul duşman al
economiei noastre, lupta cu corupţia, atragerea investiţiilor”, a specificat
Filat.
2.12 În 2013, în agricultură urmează să se acorde subvenţii în jur de 460 de
milioane de lei
Anul acesta sprijinul financiar preconizat pentru agricultură se estimează la
460 de milioane de lei, cu 60 de milioane mai mult comparativ cu anul
trecut.
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare, Vasile Bumacov, a menţionat,
într-o conferinţă de presă, că 60 de milioane sunt alocate din fondurile
Comisiei Europene. Anul acesta în premieră vor fi finanţate trei măsuri noi
de subvenţionare: agricultorii vor primi ajutor financiar pentru consolidarea
terenurilor agricole, pentru defrişarea viilor şi a livezilor, dar şi pentru
cheltuielile la pomparea apei şi irigare. La fel, în premieră în acest an, tinerii
fermieri, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, vor beneficia de un adaos
de 10 la sută la subvenţia acordată de stat. Potrivit ministrului, tinerii din
domeniul agricol vor fi susţinuţi financiar din ce în ce mai mult.
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2.13 În 2013, ANRCETI va aproba 26 acte de reglementare pentru
stimularea concurenţei
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) planifică să elaboreze şi să adopte, în
anul 2013, 26 de acte de reglementare, majoritatea dintre ele (19) având
scopul de a stimula concurenţa prin promovarea măsurilor de reglementare
preventivă a activităţii furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă. Acest
obiectiv este stabilit de Programul de elaborare a actelor de reglementare ale
ANRCETI pentru anul 2013, care completează Planul de activitate a
acesteia pe anul curent.
Programul a fost elaborat şi adoptat de către ANRCETI pentru a asigura
transparenţa şi previzibilitatea activităţilor de reglementare şi a facilita
accesul persoanelor interesate la informaţia despre noile acte de
reglementare pe care aceasta le va promova în anul 2013.
2.14 Agenţii economici care achită TVA sunt obligaţi să depună rapoarte
fiscale în format electronic
De la 1 ianuarie 2013, toţi agenţii economici din ţară, plătitori de TVA,
depun rapoartele fiscale doar prin intermediul Serviciul de raportare a

Declaraţiei fiscale electronice. Până acum, peste 18 mii de agenţi economici
au fost conectaţi la serviciul online de raportare fiscală. Cei care nu vor
prezenta declaraţiile în format electronic riscă să fie amendaţi. Potrivit
datelor Fiscului, în total, peste 23 de mii de agenţi economici sunt luaţi la
evidenţă pentru raportarea fiscală electronică.
2.15 Avantaje pentru fermieri: Agricultorii vor putea importa produse
petroliere fără a avea licenţă
Întreprinderile agricole, cu un consum mare de carburanţi, vor putea importa
produse petroliere, fără licenţă. Potrivit Ministrului Finanţelor, Veaceslav
Negruţa, un proiect de lege în acest sens urmează să fie aprobat în scurt
timp de către Cabinetul de miniştri.
Acum două luni, Ministerul Economiei a propus un proiect de modificare a
Legii cu privire la piaţa carburanţilor, care permite importul de benzină şi
motorină în lipsa licenţei, pentru companiile cu consum propriu mare.
Printre beneficiari urma să fie şi Calea Ferată a Moldovei, dar şi companii
de transport auto. Ministerul Finanţelor s-a opus atunci adoptării acestui
proiect de lege. Ministerul Finanţelor a insistat să fie specificat în proiectul
de hotărâre, care vizează legea respectivă, că agricultorii vor fi cei care vor
beneficia de această permisiune.

Acest material v-a fost oferit de IDIS şi ANB cu sprijinul financiar din partea CIPE
Platforma comună de susţinere a Agendei Naţionale de Business (ANB) cuprinde reprezentanţii a mai mult de 30 dintre cele mai influente
şi active asociaţii de business la nivel naţional şi camere de comerţ la nivel regional care, împreună cu comunitatea de experţi, doresc să
influenţeze politica economică, prin participarea lor activă şi transparentă în procesul decizional în domeniul reglementării activităţii de
afaceri în Moldova.

„Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii”

