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DECIZIA nr. 10/56
din 01 aprilie 2016
Cu privire la examinarea
unui proiect de hotărîre de Guvern
La 29 martie 2016, prin scrisoarea Ministerului Economiei nr. 04/1-1914 din 28 martie 2016, în
adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit spre avizare proiectul de Hotărîre a
Guvernului Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160
din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
Proiectul de lege este propus în vederea atingerii obiectivului „Business: cu reguli clare de joc”,
stabilite în Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova
2020”, precum şi în conformitate cu obligaţia generală de revizuire periodică, stabilită la art. 3 din
Legea nr. 161 din 22.07.2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de
întreprinzător, avînd scopul de a scădea povara existentă pentru mediul de afaceri, dar şi de a eficientiza
cheltuielile şi efortul în procesul de reglementare prin acte permisive şi licenţe.
Prin proiect se propune completarea Legii nr. 160 din 22.07.2011 cu norme care vor dezvolta şi
detalia principiile şi mecanismele de reglementare prin acte permisive, care necesită a fi utilizate în
cursul procesului de revizuire şi de optimizare preconizat, pentru a elimina deficienţele existente şi
instituirea normelor juridice necesare care ar permite fondarea şi fortificarea ghişeului unic în calitate de
platformă electronică cu fluxul necesar de documente în variantă electronică. Totodată, sînt propuse
pentru excludere circa 100 de acte permisive din cadrul Nomenclatorului, în calitate de prim pas în
procesul de optimizare şi revizuire.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în baza prevederilor art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260
din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba şi a prezenta Ministerului Economiei Avizul la proiectul de Hotărîre a Guvernului Cu
privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160 din 22 iulie
2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (PRO – (7) – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU şi D. VICOL).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere, autorizare şi
monitorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a
CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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nr.______ din _________________ 2016
la nr. 04/1-1914 din 28 martie 2016

Ministerul Economiei

AVIZ

Cu referire la solicitarea nr. 04/1-1914 din 28 martie 2016, prin prezenta, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului, în limita competenţei sale, comunică lipsa de obiecţii şi propuneri la proiectul de
Hotărîre a Guvernului Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător,
înaintat spre examinare şi avizare.

Direcţia generală licenţiere, autorizare şi monitorizare
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