
În perioada 1 - 28 februarie 2017, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a 
continuat să monitorizeze implementarea propunerilor incluse în 
Agenda Naţională de Business. Acest buletin este structurat în 
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interes pentru mediul de afaceri. 
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Sumar: 
  I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de 
Business   
 
1.1. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice proiectul de 

lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative privind 

reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. 

 

1.2. La data de 22 februarie 2017 s-a desfășurat ședința Consiliului Economic al 

Prim-Ministrului, pe tema indicatorului Doing Business “Protecting minority 

investors / Protejarea investitorilor minoritari”. Potrivit clasamentului 

Doing Business, poziția Moldovei la acest indicator s-a înrăutățit 2 poziție (de pe 

locul 40 pe locul 42). 

 

1.3.  R. Moldova se află pe locul 32 în clasamentul DOING BUSINESS la 

capitolul: ,,OBȚINEREA CREDITELOR”. Consiliul Economic, caută soluții 

pentru îmbunătățirea acestui indicator.  

 

1.4.  A intrat în vigoare Acordul OMC privind facilitarea comerțului. Moldova 

este unul dintre cele 84 de state care a ratificat Acordul.  
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  
 
2.1.  La data de 17 februarie 2017 a avut loc ședința Consiliului Economic al 

Prim-Ministrului, Grupul de lucru 5 „Îmbunătățirea poziției Moldovei în 

clasamentele economice internaționale”, pe tema indicatorului Doing 

Business “Registering Property / Înregistrarea bunurilor impbile”.Potrivit 

clasamentului Doing Business, poziția Moldovei la acest indicator s-a 

înrăutățit 1 poziție (de pe locul 20 

pe locul 21). 

 

 

2.2. Vineri, pe data de 3 Februarie, a fost organizată ședința pe tema 

indicatorului Doing Business “Getting Electricity / Conectarea la 

electricitate”. 

 

 

2.3. A fost publicat raportul anual al consiliului economic pe lângă prim-

ministru 

 
 
2.4.  Comisia  Europeană a ONU pentru Europa a prezentat la Chișinău 

Proiectul Raportului Privind Eliminarea Barierelor. 

 

 
2.5. Consiliul Economic prezintă o platforma eficientă pentru menținerea 

unui dialog productive al Statului cu Mediul de Afaceri. Declarația a fost 

făcută de Președintele Comisiei Parlamentare și Finanțare. 
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 1.1. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice proiectul de 

lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative privind reglemen-

tarea prin autorizare a activității de întreprinzător. 

Proiectul are ca scop amendarea a 84 de acte normative, fiind desfășurat un 

proces amplu de revizuire și optimizare a întregului spectru de licențe și acte 

permisive pentru desfășurarea activității de întreprinzător, ceea ce va scădea 

povara existentă pentru mediul de afaceri, dar şi va eficientiza cheltuielile şi 

efortul în procesul de reglementare prin acte permisive, inclusiv licenţe.  

Totodată, activitatea de revizuire și optimizare desfășurată este conexă în mod 

direct de necesitatea implementării mecanismului de Ghișeu unic la nivel 

național, fiind o precondiție logică pentru includerea actelor permisive și li-

cențelor în platforma ghișeului unic electronic. 

Procesul de revizuire și optimizare este impus în vederea atingerii obiectivului 

„Business: cu reguli clare de joc”, implementării prevederilor Strategiei 

naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, precum și realizării angajamentelor 

asumate în Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Euro-

peană și Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului. 

Potrivit autorului, ca rezultat al implementării acestui proiect de lege, numărul 

total de acte permissive pentru inițierea, desfășurarea activității de 

întreprinzător, în toate domeniile de activitate (inclusiv cele aferente) pentru 

anul 2017 se preconizează să scadă pînă la aproximativ 180 de acte permissive 

(autorizații, certificate și licențe) comparativ cu cifra totală estimată în anul 

2015 de peste 400 de acte permisive existente la acea perioadă (avînd în vedere 

că în 2016 au fost deja excluse din Nomenclator circa 100 de acte permisive). 

Astfel, în urma eliminării unui șir întreg de acte permisive (inclusiv licențe) se 

estimează că sectorul privat va obține anual economii în sumă de 80,7 milioane 

lei, iar sectorul public – 22,9 milioane lei. 

 

Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://particip.gov.md/

proiectview.php?l=ro&amp;idd=3878  

I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei 
Naţionale de Business     

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&amp;idd=3878
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&amp;idd=3878
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1.2. La data de 22 februarie 2017 s-a desfășurat ședința Consiliului Economic al 

Prim-Ministrului, pe tema indicatorului Doing Business “Protecting minority in-

vestors / Protejarea investitorilor minoritari”. Potrivit clasamentului Do-

ing Business, poziția Moldovei la acest indicator s-a înrăutățit 2 poziție (de pe 

locul 40 pe locul 42).  

Participanții la ședință au discutat în parte fiecare punctaj oferit 

în clasamentul Doing Business pentru stabilirea acțiunilor ce trebuie întreprinse 

și îmbunătățirea indicatorilor. Comisia Națională a Pieței Financiare a subliniat 

faptul că punctajul oferit Republicii Moldova la un șir de capitole de facto este 

mai mare, întrucât au fost realizate mai multe acțiuni în acest sens, însă acestea 

au intrat în vigoare ulterior stabilirii clasamentului Doing Business. 

În speță este vorba despre amendarea legii nr.1134/1997 privind societățile pe 

acțiuni, care a avut ca scop ridicarea nivelului de protejare a intereselor și drep-

turilor investitorilor/ acționarilor; definirea tranzacțiilor cu conflict de interese 

și optimizarea modului de încheiere a acestora; clasificarea societăților pe acți-

uni și stabilirea unor reglementări distincte în dependență de tipul societății; 

simplificarea procedurilor și cerințelor ce țin de activitățile corporative ale soci-

etăților pe acțiuni, etc.  

Totodată, a fost adoptat și Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei 

de către emitenții de valori mobiliare (Hotărârea CNPF nr.7/11 din 

12.02.2016). La fel, au fost operate un șir de modificări și completări în Codul 

penal nr.985/2002 și Codul contravențional nr.218/2008 în ce privește răspun-

derea pentru acțiunile ilegale pe piața valorilor mobiliare. 

Republica Moldova rămîne restanțieră la astfel de indici ce se referă la: facilita-

tea în justiție (nivelul de dovezi necesare pentru cazurile civile/penale); acorda-

rea dreptului acționarilor ce dețin 10% să convoace adunarea generală (în pre-

zent doar cei ce dețin 25% dispun de acest drept); transparența și publicarea 

recompenselor individuale ale membrilor organelor de conducere a SA (în pre-

zent se raportează doar informațiile privind recompensele cumulative și doar la 

CNPF, iar pentru a accesa aceste informații, o persoană terță trebuie să adrese-

ze o solicitare în acest sens). 

În final, participanții la ședință au menționat necesitatea de a include în proce-

sul de îmbunătățire a indicatorului Doing Business “Protecting minority 

investors / Protejarea investitorilor minoritari” și alte autorități publice respon-

sabile, precum Ministerul Justiției și Ministerul Economiei.  
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Plus la aceasta, a fost formulată recomandarea de a pune în sarcina tuturor au-

torităților publice din Republica Moldova să-și traseze și să realizeze indicato-

rii de performanță, care să coincidă cu indicatorii Doing Business. 

Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://consecon.gov.md 

 

 1.3.  R. Moldova se află pe locul 32 în clasamentul DOING BUSINESS la cap-

itolul: ,,OBȚINEREA CREDITELOR”. Consiliul Economic, caută soluții 

pentru îmbunătățirea acestui indicator.  

Moldova trebuie să revadă două aspecte ale procesului de obținere a creditelor 

din partea populației. Potrivit clasamentului Doing Business, avem restanțe la 

cadrul normativ și la cel ce ține de accesul la informație. Potrivit clasamentului, 

Biroul de Credit din țară nu oferă informație cu privire la restanțele la plata 

pentru serviciile de utilități publice și datorii în relații comerciale. 

Reprezentantul Comisiei Naționale a Pieței Financiare susține că se lucrează 

demult la crearea unui mecanism care să asigure un acces la astfel de informa-

ții. Deja sunt promovate proiecte de modificări ale legislației în Parlament, care 

vor permite Biroului de Credit să obțină și să furnizeze, celor interesați infor-

mația necesară. 

Experții din cadrului grupului de lucru au mai discutat posibilitatea îmbunătăți-

rii cadrului legal la compartimentul acordării creditelor. La acest capitol s-a 

decis că urmează să fie îmbunătățite funcționalitățile Registrului garanțiilor 

mobiliare și să fie examinată oportunitatea de a extinde categoriile de persoane 

care ar putea deveni registratori ai garanțiilor. În cadrul grupului de lucru s-a 

mai discutat și indicatorul Protejarea investitorilor minoritari. La acest compar-

timent Moldova se află pe locul 42.Experții au dezbătut mai multe aspecte la 

acest capitol. Datorită modificărilor recente în cadrul normativ, situația s-a 

îmbunătățit la capitolul drepturilor acționarilor minoritari și accesului la infor-

mație pentru aceștia, în special în ceea ce ține de situații de conflict de interese. 

Aceste îmbunătățiri urmează să fie reflectate în clasamentul Doing Business 

pentru acest an. Totodată, Comisia Națională a Pieței Financiare va examina 

oportunitatea unor îmbunătățiri adiționale pentru a lua în considerare bunele 

practici sugerate de Doing Business. 

http://consecon.gov.md
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Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară 

a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către pro-

iectul Grupului Băncii Mondiale "Reforma climatului investițional", finanțat de 

Guvernul Suediei. 

Sursa:http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=362&t=/

Activitati/Subiecte-pe-agenda/MOLDOVA-SE-AFLA-PE-LOCUL-32-IN-

CLASAMENTUL-DOING-BUSINESS-LA-CAPITOLUL-OBINEREA-

CREDITELOR-CONSILIUL-ECONOMIC-CAUTA-SOLUII-PENTRU-

IMBUNATAIREA-ACESTUI-INDICATOR  

  

1.4.  A intrat în vigoare Acordul OMC privind facilitarea comerțului. Moldova 

este unul dintre cele 84 de state care a ratificat Acordul.  

A intrat în vigoare Acordul OMC privind facilitarea comerțului. Prim interme-

diul acestui document, la care Moldova este parte, țările în curs de dezvoltare 

pot beneficia de suportul internațional în procesele de facilitare a comerțului. 

Potrivit presei internaționale, Acordul reprezintă o avangardă a efortului global 

în conectarea statelor la economia globală prin reducerea costurilor comerciale. 

Acest lucru este important, în special pentru țările cu venituri mici, care au ne-

voie de comerț pentru a reduce sărăcia dar, în promovarea exporturilor sunt ne-

voite să plătească triplu în comparație cu economiile mari. 

Documentul va permite consolidarea capacităților în țările în curs de dezvoltare 

dar totodată va întări sistemul comercial multilateral, mai scrie presa străină. 

Multe țări au făcut deja progrese în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor 

Acordului OMC de facilitare a comerțului, cu sprijinul financiar din partea Gru-

pului Băncii Mondiale, OMC, precum și alți parteneri. 

Și Moldova a întreprins pași concreți privind implementarea prevederilor Acor-

dului. Recent, printr-o Hotărâre a Guvernului de la Chișinău Consiliul Econo-

mic pe lângă Prim-ministru a preluat atribuțiile Comitetului Național de Facili-

tare a Comerțului. 

 

Sursa: http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=364&t=/Activitati/Subiecte-pe-

agenda/A-INTRAT-IN-VIGOARE-ACORDUL-OMC-PRIVIND-FACILITAREA-COMERULUI-

MOLDOVA-ESTE-UNUL-DIN-CELE-84-DE-STATE-CARE-A-RATIFICAT-ACORDUL 

http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=362&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/MOLDOVA-SE-AFLA-PE-LOCUL-32-IN-CLASAMENTUL-DOING-BUSINESS-LA-CAPITOLUL-OBINEREA-CREDITELOR-CONSILIUL-ECONOMIC-CAUTA-SOLUII-PENTRU-IMBUNATAIREA-ACESTUI-INDICATOR
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=362&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/MOLDOVA-SE-AFLA-PE-LOCUL-32-IN-CLASAMENTUL-DOING-BUSINESS-LA-CAPITOLUL-OBINEREA-CREDITELOR-CONSILIUL-ECONOMIC-CAUTA-SOLUII-PENTRU-IMBUNATAIREA-ACESTUI-INDICATOR
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=362&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/MOLDOVA-SE-AFLA-PE-LOCUL-32-IN-CLASAMENTUL-DOING-BUSINESS-LA-CAPITOLUL-OBINEREA-CREDITELOR-CONSILIUL-ECONOMIC-CAUTA-SOLUII-PENTRU-IMBUNATAIREA-ACESTUI-INDICATOR
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=362&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/MOLDOVA-SE-AFLA-PE-LOCUL-32-IN-CLASAMENTUL-DOING-BUSINESS-LA-CAPITOLUL-OBINEREA-CREDITELOR-CONSILIUL-ECONOMIC-CAUTA-SOLUII-PENTRU-IMBUNATAIREA-ACESTUI-INDICATOR
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=362&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/MOLDOVA-SE-AFLA-PE-LOCUL-32-IN-CLASAMENTUL-DOING-BUSINESS-LA-CAPITOLUL-OBINEREA-CREDITELOR-CONSILIUL-ECONOMIC-CAUTA-SOLUII-PENTRU-IMBUNATAIREA-ACESTUI-INDICATOR
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=364&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/A-INTRAT-IN-VIGOARE-ACORDUL-OMC-PRIVIND-FACILITAREA-COMERULUI-MOLDOVA-ESTE-UNUL-DIN-CELE-84-DE-STATE-CARE-A-RATIFICAT-ACORDUL
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=364&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/A-INTRAT-IN-VIGOARE-ACORDUL-OMC-PRIVIND-FACILITAREA-COMERULUI-MOLDOVA-ESTE-UNUL-DIN-CELE-84-DE-STATE-CARE-A-RATIFICAT-ACORDUL
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=364&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/A-INTRAT-IN-VIGOARE-ACORDUL-OMC-PRIVIND-FACILITAREA-COMERULUI-MOLDOVA-ESTE-UNUL-DIN-CELE-84-DE-STATE-CARE-A-RATIFICAT-ACORDUL
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri 
 

2.1.  OPTIMIZAREA PROCEDURILOR DE ÎNSTRĂINARE ȘI ÎNREGIS-
TRARE A BUNURILOR IMOBILE. ACESTA A FOST SUBIECTUL 
DISCUTAT ÎN GRUPUL DE LUCRU ÎMBUNĂTĂȚIREA POZIȚIEI 
MOLDOVEI ÎN CLASAMENTELE INTERNAȚIONALE 
 
La data de 17 februarie 2017 am participat la ședința Consiliului Economic 
al Prim-Ministrului, Grupul de lucru 5 „Îmbunătățirea poziției Moldovei în 
clasamentele economice internaționale”, pe tema indicatorului ”Doing Busi-
ness”: “Registering Property / Înregistrarea bunurilor imobiliare”. Potrivit 
clasamentului ”Doing Business”,  poziția Moldovei la acest indicator s-a în-
răutățit 1 poziție (de pe locul 20 pe locul 21). 
 
Discuțiile s-au axat pe proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative, propus de Ministerul Justiției. Scopul urmărit este 
amendarea cadrului normativ referitor la procedurile de înstrăinare și înre-
gistrare a bunurilor imobile pentru avansarea Republicii Moldova în clasa-
mentul internaţional „Doing Business”. 
 
Potrivit metodologiei ”Doing Business”, înregistrarea proprietății în Republi-
ca Moldova, pentru persoanele juridice, presupune 5 proceduri, 5.5 zile și 
costă circa 0,9 % din costul/valoarea proprietății. 
 
Prin proiectul de lege se vor institui mecanisme de acces a notarilor la 
datele din registrele de stat (Registrul populației, Registrul persoanelor 
juridice și a întreprinzătorilor individuali,  Registrul organizațiilor necomercia-
le, Registrul garanţiilor reale mobiliare, Registrul bunurilor imobile), ținute în 
formă electronică, necesare procedurii de autentificare a contractelor de 
înstrăinare a bunurilor imobile, cu instituirea obligației pentru notari de a 
obține datele relevante din acestea. În consecință, procedurile existente 
astăzi vor fi optimizate, iar părțile contractuale vor fi eliberate de obliga-
ția de a prezenta extrasele din registrele de stat, precum: certificatul pri-
vind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunului supus în-
străinării/gajului; extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și în-
treprinzătorilor individuali; extrasul din Registrul bunurilor imobile; informația 
privind valoarea bunului imobil. 
 
Per ansamblu, conceptul proiectului a fost acceptat de către toate instituțiile 
statutului și asociația reprezentativă a notarilor din Republica Moldova. Tot-
odată, părțile au convenit că prevederile proiectului urmează a fi îmbunătăți-
te, în mod special cele ce se referă la interconexiunea sistemelor informați-
onale și bazelor de date online. 
 



În cadrul ședinței au fost și alte idei conceptuale, care ar putea fi implementate în 

viitor, precum: înregistrarea bunurilor imobile fără a fi autentificate de notar; efec-

tuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a imobilelor online, etc. 

 
Detalii: http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=355&t=/Activitati/Subiecte-pe-

agenda/OPTIMIZAREA-PROCEDURILOR-DE-INSTRAINARE-I-INREGISTRARE-A-

BUNURILOR-IMOBILE-ACESTA-A-FOST-SUBIECTUL-DISCUTAT-IN-GRUPUL-DE-

LUCRU-IMBUNATAIREA-POZIIEI-MOLDOVEI-IN-CLASAMENTELE-INTERNAIONALE  

 

2.2. Vineri, pe data de 3 Februarie, a fost organizată ședința pe tema indica-

torului Doing Business “Getting Electricity / Conectarea la electricitate”. 

La ședință au fost discutate următoarele oportunități de optimizare în domeniul 

“Conectarea la electricitate": 

 

- reducerea numărului de proceduri; 

- reducerea duratei procedurilor; 

- reducerea costurilor procedurilor; 

 

Respectiv, unele din propunerile cu impact din domeniul menționat sunt: 

 

- Standartizarea cu norme imperative și prohibitive; 

- Mărirea numărului de răspunsuri (la chestionare), pentru a avea o diversitate 

mai   mare 

- Reproiectarea 

 

 

2.3. A FOST PUBLICAT RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI ECO-

NOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRU  

A fost publicat Raportul Anual pentru 2016 al Consiliului Economic pe 

lângă Prim-ministrul RM. Documentul, elaborat în limbile română și eng-

leză, descrie realizările echipei Secretariatului CE din anul trecut, precum și 

obiectivele pentru anul 2017. 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este susținut 

de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvol-

tare, finanțat de Fondul Guvernului Marii Britanii 
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pentru Buna Guvernare și de Banca Mondială, prin proiectul "Reforma 

climatului investițional"  , finanțat de Guvernul Suedez. 

Sursa: http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=357&t=/Activitati/

Subiecte-pe-agenda/A-FOST-PUBLICAT-RAPORTUL-ANUAL-AL-CONSILIULUI-

ECONOMIC-PE-LANGA-PRIM-MINISTRU 

 

2.4.  Comisia  Europeană a ONU pentru Europa a prezentat la Chișinău Proiec-

tul Raportului Privind Eliminarea Barierelor. 

Documentul a fost dezbătut în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul 

Economiei, cu participarea experților internaționali, experților din cadrul Con-

siliului Economic pe lângă Prim-ministru, agenților economici  inclusiv din 

stânga Nistrului.  

 

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, discuțiile s-au axat pe cinci 

domenii din cadrul studiului - facilitarea comerțului, reglementările tehnice, 

politicile de standardizare, evaluarea conformității și metrologie, logistică și 

transport.  Aceste recomandări, potrivit experților vor ajuta la punerea în aplica-

re a Strategiei de dezvoltare a țării și a angajamentelor Republicii Moldova, 

asumate în cadrul Acordului OMC privind facilitarea comerțului.  

 

În cadrul dezbaterilor, cu un șir de propuneri pe marginea proiectului raportului 

UNECE au venit și agenții economici din stânga Nistrului. Experții Comisiei 

Economice a ONU pentru Europa au menționat că toate aceste aspecte vor fi 

examinate și se vor regăsi în varianta finală a raportului.  

Prezentă la eveniment Diana Levcenco, expert economic în cadrul Consiliului 

Economic pe lângă Prim-ministru a menționat importanța acestui studiu și  a 

recomandărilor experților UNECE.  

 

Potrivit expertului, Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a preluat re-

cent funcțiile Comitetul Național de Facilitare a Comerțului. În cadrul acestuia 

mediul de afaceri, instituțiile statului și donatorii internaționali vor căuta soluții 

pentru promovarea exporturilor și poziționarea RM pe piețele internaționale ca 

un stat competitiv  
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Prezentarea raportului privind eliminarea barierelor regulatorii și procedura-

le în dezvoltarea comerțului  al Comisiei Economice a ONU pentru Europa 

va avea loc în luna aprilie, la Geneva, în cadrul sesiunii anuale a Comitetu-

lui de coordonare privind capacitatea de comerț și standarde, la care partici-

pă toate statele membre UNECE  inclusiv  și RM.  

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financi-

ară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de 

către proiectul Grupului Băncii Mondiale ”Reforma climatului investițio-

nal”, finanțat de Guvernul Suediei. 

Sursa: http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=365&t=/

Activitati/Subiecte-pe-agenda/COMISIA-EUROPEANA-A-ONU-PENTRU

-EUROPA-A-PREZENTAT-LA-CHIINAU-PROIECTUL-RAPORTULUI-

PRIVIND-ELIMINAREA-BARIERELOR 

 

2.5. Consiliul Economic prezintă o platforma eficientă pentru menținerea 

unui dialog productive al Statului cu Mediul de Afaceri. Declarația a fost 

făcută de Președintele Comisiei Parlamentare și Finanțare. 

 

Experții Consiliului Economic în frunte cu șeful Secretariatului CE au parti-

cipat la o întrevedere cu președintele Comisiei Parlamentare economie, bu-

get și finanțe, Ștefan Creangă. 

În cadrul discuțiilor președintele Comisiei, a menționat importanța activității 

Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Potrivit oficialului, această 

platformă reunește experți competenți, care asistă Guvernul în promovarea 

inițiativelor legislative de calitate. 

Astfel Guvernul, prin intermediul Consiliului Economic, beneficiază de o 

asistență profesionistă în elaborarea mecanismelor de implementare a pro-

iectelor de acte, a mai subliniat oficialul. Asta într-un final, asigură eficiența 

legilor adoptate. 
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Mai mult, Ștefan Creangă a menționat necesitatea introducerii practicii de 

consultare a proiectelor de lege, care reglementează activitatea mediului de 

afaceri, si sunt dezbătute de Comisia Parlamentara pe care o reprezintă, cu 

experții Consiliului Economic. 

Șeful Secretariatului Consiliului Economic Ion Lupan, a subliniat la rândul 

său importanța susținerii pe care o manifestă Comisia Parlamentară econo-

mie, buget și finanțe față de activitatea Consiliului. 

Șeful Secretariatului a dat asigurări, că toate proiectele de acte care trec prin 

Grupurile de lucru ale CE, sunt examinate cu mare atenție de experții Consi-

liului Economic astfel încât, documentele care ajung pe masa deputaților să 

fie bine argumentate și expertizare profesionist. Consiliul este gata să pună la 

dispoziția Comisiei parlamentare, expertiza și opinia consolidată a mediului 

de afaceri, pentru o mai bună informare a deputaților. 

La finalul discuțiilor Președintele Comisiei Parlamentare economie, buget și 

finanțe, Ștefan Creangă a menționat necesitatea instituirii unei comunicări 

sistematice cu Consiliul Economic. Din conlucrarea acestor două entități tre-

buie să aibă de câștigat, în primul rând, mediul de afaceri din Moldova, a mai 

subliniat oficialul. 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financia-

ră a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către 

proiectul Grupului Băncii Mondiale "Reforma climatului investițional", finanțat 

de Guvernul Suediei. 

Sursa: http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=354&t=/Activitati/

Subiecte-pe-agenda/CONSILIUL-ECONOMIC-REPREZINTA-O-PLATFORMA-

EFICIENTA-PENTRU-MENINEREA-UNUI-DIALOG-PRODUCTIV-AL-

STATULUI-CU-MEDIUL-DE-AFACERI-DECLARAIA-A-FOST-FACUTA-DE-

PREEDINTELE-COMISIEI-PARLAMENTARE-BUGET-I-FINANE 
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