Noutati legislative pentru business 01.01.11 - 31.01.11
IDIS "Viitorul"continua sa monitorizeze schimbarile survenite si propunerile asociatiilorincluse
în Agenda Nationala de Business2010. Noul an 2011 s-a început cu discuţii pe baza rezultatelor
atinse în 2010si realizarea planurilor pentru activitatile din 2011.
1) http://unimedia.md/?mod=news&id=28259
Potrivit lui Valeriu Lazar, Ministerul Economieisi-a propus, în anul 2010, "obiective ambitioase
de relansare a cresteriieconomice": cresterea PIB-ului cu 1,5%, a exportului - cu 12%,
aimportului - cu 15%, a productiei industriale - cu 3%, a productiei agricole -cu 2% si a
investitiilor in capitalul fix - cu 11%. Ca rezultat al activitatiiMinisterului, Lazar mentioneaza
rezultatele inregistrate in primele 9 luni aleanului 2010: cresterea PIB cu 6,5%, a exporturilor cu 16,7%, a importurilor -cu 16,3%. Volumul productiei industriale a inregistrat o majorare cu
7,6%, iarproductia agricola - cu 8,7%.
2) http://unimedia.md/?mod=news&id=28251
Rezultatul inregistrat in domeniul colectariiveniturilor bugetare in anul 2010 se estimeaza ca va
depasi cu circa 25%nivelul anului 2009, scrie ministrul Finantelor Veaceslav Negruta in
MonitorulGuvernamental nr.4. Datorita acestui rezultat, sustine Negruta, s-a reusitefectuarea a
doua rectificari de buget prin care au fost majorate cheltuielilebugetare si a fost redus deficitul
bugetar. "Ceea ce s-a făcut si se face,in mare parte, a fost influentat de restabilirea relatiilor cu
partenerii dedezvoltare", a mentionat ministrul.
De asemenea, puteti gasi mai jos lista proiectelorelaborate de catre Ministerul Economiei si
Comertului si MinisterulAgriculturii si Industriei Alimentare in lunile decembrie 2010 si
ianuarie2011, relevante pentru activitate pentru business.
Proiecte elaborate de Ministerul Economiei și Comerțului
(http://www.mec.gov.md/proiecte_curente ):
•Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative(Legea metrologiei
nr.647-XIII din 17.11.1995 şi Legea nr. 222-XVI din25.10.2007)
2011-01-27
Legea metrologiei nr.647-XIII din 17.11.1995 are caobiectiv asigurarea uniformităţii şi
exactităţii măsurilor, protejareapersoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi
forma deorganizare juridică, împotriva efectelor nocive ale măsurilor incorecte saufalse.
Prevederile proiectului de lege nominalizat sunt bazate, în mare parte, peimplementarea
prevederilor legii metrologiei DI OIML, referitor la cadrulinstituţional, cadrul normativ,
măsurări, mijloace de măsurare.
•Proiectul HG „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul”
2011-01-19
Proiectul respectiv constituie o parte componentă asetului de reglementări specifice desfăşurării
activităţilor din comerţ, carevin întru executarea normelor primare, prevăzute de Legea nr. 231
din23.09.2010 cu privire la comerţul interior, şi anume aferente comerţului cuamănuntul. Ţinem
să menţionăm, că anume acestui sector îi revine rolul cel maiimportant în comercializarea
produselor, deoarece în acest sector se întîlneştecomerciantul cu consumatorul final.
•Proiectul legii privind reglementarea controalelor asupra activităţii deîntreprinzător
2010-12-23
În vederea realizării cu maximă eficienţă acontroalelor efectuate de către organele de control
abilitate prin lege cuaceasta funcţie, asupra activităţii agenţilor economici si persoanelor fizicece

desfasoara activitate de întreprinzător, precum şi a altor obligaţii carerezultă din actele normative
în vigoare, a fost stabilita necesitateaelaborării unei legi cadru, care ar stabili cu certitudine
pârghiile simecanismul de desfăşurare a respectivelor operaţiuni.
•Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce
se operează în anexa nr.13 la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul
2015”
2010-12-17
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în anexa nr.13 laStrategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015" este
elaborat în scopul ajustării cerinţelor de relansare a economiei şi dezvoltarea sectorului industrial
cu obiectivele stipulate în Programului de activitateal Guvernului Republicii Moldova „Integrare
Europeană: Libertate, Democraţie,Bunăstare”, ce ţin de schimbarea paradigmei de dezvoltare a
ţării de la oeconomie bazată pe c
•Proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire ladesfăşurarea comerţului
în pieţe”
2010-12-08
Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţulinterior prevede norme primare şi principii
generale de desfăşurare acomerţului în pieţe, aşa ca asigurarea accesului liber în piaţă
aconsumatorilor şi vînzătorilor, existenţa unei infrastructuri care ar permiteşi prestarea serviciilor
comerciale, vînzarea produselor uşor alterabile înîncăperi speciale dotate cu utilaj frigorific,
organizarea zilelor deigienizare sanitară, etc. Concomitent, prevede unele norme sub
aspectulprotecţiei drepturilor consumatorilor.
Proiecte elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
(http://www.maia.gov.md/lib.php?l=ro&idc=49& ):
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Normei privind producerea,
testarea, controlul, certificarea şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare
fructifer
24.01.2011
Norma privind producerea, testarea, controlul, certificarea şi/sau comercializarea materialului de
înmulţire şi plantare fructifer creează cadrul necesar aplicării Directivei (CE) nr. 92/34/CEE din
28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului săditor de plante fructifere şi a plantelor
fructifere destinate producţiei de fructe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene din
10/06/1992, a Directivei (CE) nr. 2008/90 CE din 29 septembrie 2008 privind comercializarea
materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităţii Europene din 08/10/2008 precum şi Directivelor 93/48/CEE din 23 iunie
1993 de stabilire a fişelor care precizează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
materialele de înmulţire ale plantelor fructifere şi plantele fructifere destinate producţiei de fructe
în conformitate cu articolul 4 din Directiva 92/34/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial
al Comunităţii Europene din 07/10/1993, Directivei 93/64/CEE a Comisiei din 5 iulie 1993 de
instituire a măsurilor de aplicare privind supravegherea şi controlul furnizorilor şi unităţilor în
cadrul Directivei 92/34/CEE a Consiliului privind comercializarea materialului săditor de plante
fructifere şi a plantelor fructifere destinate producţiei de fructe şi Directivei 93/79/CEE din 21
septembrie 1993 de stabilire a măsurilor de aplicare suplimentare pentru listele de soiuri de
plante fructifere şi de materiale săditoare ale plantelor fructifere, ţinute de furnizori în
conformitate cu Directiva 92/34/CEE a Consiliului.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr.149 din 10 februarie 2006 pentru implementarea Legii cu privire la
producţia agroalimentară ecologică
20.01.2011
Având în vedere că prin Hotărârii Guvernului nr.149 din 10 februarie 2006 pentru
implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică, a fost adoptat cadrul
normativ şi instituţional de bază, armonizat parţial cu reglementările Uniunii Europene, este
necesară alinierea urgentă şi deplină a legislaţiei naţionale la legislaţia Uniunii Europene în
vederea creării în Republica Moldova a unui sistem normativ şi instituţional în domeniul
agriculturii ecologice similar.
Hotărîrea Guvernului privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a
preveni introducerea şi răspândirea în Republica Moldova a unor obiecte de carantină
12.01.2011
Legislaţia fitosanitară, parte integrantă a legislaţiei agrare, joacă un rol important în asigurarea
obţinerii unei producţii agricole superioare – cantitativ şi calitativ – competitivă cu a ţărilor
comunitare. Este evident că legislaţia urmează să fie însuşită şi aplicată în spiritul în care a fost
elaborată, cunoscînd faptul că de producţia agricolă depinde satisfacerea nevoilor proprii pentru
consum şi industria alimentară şi necesarul pentru comerţul internaţional. Ansamblu de acte
legislative şi normative referitoare la protecţia culturilor agricole, produselor de origine vegetală
reprezintă legislaţia fitosanitară naţională care, în condiţiile tranziţiei tării spre o economie de
piaţă, suferă modificări de armonizare la legislaţia UE, respectiv la Aqui-ul fitosanitar comunitar.
Prin urmare, pînă cînd ţara va deveni membră în UE, întreg Aqui-ul legislativ naţional urmează a
fi armonizat la cel european.
Hotărîrea de Guvern cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi
circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova şi
pe teritoriul anumitor zone protejate
12.01.2011
Proiectul dat este elaborat în conformitate cu Planul Naţional de Armonizare a Legislaţiei,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 842 din 18 decembrie 2009, Planul de acţiuni al măsurilor
fitosanitare de suport pentru culturile horticole cu valoare adăugată şi monitorizarea şi testarea
reziduurilor de pesticide în produsele de origine vegetală”, precum şi într-un un şir de alte acte
comunitare, incluse adiţional în Planul de armonizare a legislaţiei al Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare întru aproprierea de practicile administrative şi legislative ale UE şi
internaţionale privind standardele, reglementările tehnice şi evaluarea conformităţii
Proiectul Hotărîrii Guvernului de stabilire a normelor privind anchetele care trebuie
efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din Republica Moldova şi de circulaţie a
anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată
12.01.2011
Obiectivul iniţial al legislaţiei comunitare în domeniul fitosanitar este protecţia culturilor din
zonele neinfestate, împotriva organismelor dăunătoare. Comunitatea europeană face distincţie
din faptul că o anumită zonă trebuie să fie protejată împotriva organismelor dăunătoare din altă
ţară sau zonă din aceeaşi ţară. În felul acesta, producţia internă, ca şi producţia altor state
membre, trebuie sa fie supusă aceloraşi tipuri de standarde si controale. În legislaţia comunitară
se face referire la „zonele protejate” astfel încît produsele ce urmează să fie importate în aceste
zone să fie supuse unui control mai riguros, avînd în vedere că anumite specii nu există în aceste
zone, cu toate că întîlnesc condiţiile ecologice care le-ar permite să se dezvolte.
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.793 din 2
decembrie 2009

06.01.2011
În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art. 875), cu completările ulterioare, după sintagma
„Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi, Donduşeni„ se introduc 2 sintagme noi cu următorul
cuprins: „Colegiul Agroindustrial din Ungheni” „Centrul Metodic pentru Învăţământ de pe lîngă
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind
modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative
06.12.2010
Prin Legea nr.184-XVI din 28 iulie 2005 „Cu privire la modificarea anexei la Legea nr.668-XIII
din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în
proprietatea statului” s-a permis retragerea din circuitul agricol de calitate superioară cu gradul
de evaluare a fertilităţii de peste 60 a terenului cu suprafaţa totală de 14,83 hectare.
Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la
animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar
în produsele de origine animală
06.12.2010
Proiectul de hotărîre nominalizat este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 221-XVI
din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr.51-54, art.153) si constituie o măsură luată întru executarea poziției 34 din
Planul național de armonizare a legislaţiei pentru anul 2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 842 din 18.12.2009 (Monitorul Oficial din 29.12.2009, nr. 193-196, art. nr : 951).
Proiectul Hotărîrii de GuvernCu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea
sanitar-veterinarăla importul, exportul şi tranzitul păsărilor domestice şi a unor
produseobţinute de la acestea
02.12.2010
Actul nominalizat prevede condiţiile de sănătate animală şi sănătate publicăveterinară pentru
importul de păsărilor, cărnii de pasăre, ouălor şi produselordin ouă, stabileşte modele de
certificate sanitar-veterinare a produselornominalizate şi modul de completare a acestora, impune
ţinerea unei evidenţestricte de către sau sub controlul medicului veterinar pentru
evitareapericolului şi excluderea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor de carneşi produse
alimentare de origine animală şi nu se aplică păsărilor pentruexpoziţii, concursuri sau competiţii.

