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COMUNICAT DE PRESĂ
La 8 decembrie 2010, pe pagina web a Ministerului Economiei (ME), la secţiunea „Transparenţă
decizională” (http://www.mec.gov.md/proiecte_curente), a fost publicat proiectul Hotărîrii
Guvernului „Cu privire la desfăşurarea comerţului în pieţe”, fiind solicitate propunerile, sugestiile
şi opiniile subiecţilor interesaţi.
Printre elementele noi enunţate de autorii proiectului sînt:
• reglementarea raporturilor juridice între administratorul pieţei şi autorităţile administraţiei
publice centrale;
• stabilirea tarifelor de piaţă;
• introducerea „cartelei comerciantului”, prin care se vor înregistra oficial comercianţii;
• măsuri de reducere la maxim a comerţului neautorizat;
• favorizarea atragerii în pieţe a producătorilor agricoli.
Problema reglementării comerţului în pieţe vizează interesele mai multor categorii de persoane
fizice (comercianţi, consumatori, producători, intermediari) şi juridice (autorităţi, instituţii de
control şi certificare, agenţi economici, prestatori de servicii), ea avînd şi o importanţă socială
deosebită. Pornind de la cele expuse şi de la importanţa problemelor abordate, îndemnăm toate
organizaţiile, instituţiile şi persoanele interesate să acorde atenţie proiectului de hotărîre în cauză,
să-şi expună opinia şi propunerile asupra prevederilor acestuia, să ia poziţie faţă de oportunitatea
promovării lui în redacţia actuală.
Propunerile, obiecţiile şi sugestiile asupra proiectului de document urmează a fi expediate în adresa
iniţiatorilor
de
la
Ministerul
Economiei
(svetlana.turcanu@mec.gov.md;
tatiana.vilcu@mec.gov.md) urmînd a fi examinate în procedura de consultare publică şi asigurare a
transparenţei decizionale, dar pot fi expediate şi pe adresa ADEPT (adept@e-democracy.md),
pentru sistematizare şi remitere a opiniilor consolidate.
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