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SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei pentru modificarea şi completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 58 din 21 decembrie 2010 

 

Nr.                  Recomandări parvenite    Poziţia   

ANRCETI 

                  Argumentarea poziţiei ANRCETI 

 Ministerul Justiției   

1.  Denumirea proiectului se va expune ţinând cont de 

prevederile art. 42 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 

cu privire la actele normative. Totodată, deoarece 

în proiect se propune modificarea întregii hotărâri 

şi nu doar a anexei, în titlu se va indica în privinţa 

modificării hotărârii. 

Se acceptă 

 

a)  

2.  Cuvintele „şi completarea”, „şi completările” şi „şi 

se completează” se vor exclude, deoarece, potrivit 

art. 62 alin. (1) al Legii nr. 100/2017, modificarea 

actului normativ constă în schimbarea oficială a 

textului actului, realizată prin modificări, excluderi 

Se acceptă 
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sau completări ale unor părţi din text. Astfel, 

accepţiunea termenului „modificarea” include şi 

completarea actelor normative. 

3.  Clauza de adoptare necesită a fi revizuită în sensul 

în care să se facă referinţă doar la prevederile din 

legi care stabilesc competenţa Agenţiei de a emite 

actul normativ departamental. În conformitate cu 

prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 

actele normative ale autorităţilor administraţiei 

publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor 

publice autonome sânt emise sau aprobate numai în 

temeiul şi pentru executarea legilor şi a hotărârilor 

Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii 

Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. 

Actele normative respective se limitează strict la 

cadrul stabilit de actele normative de nivel superior 

pentru executarea cărora se emit sau se aprobă şi 

nu pot contraveni prevederilor actelor respective. 

În clauza de adoptare a actelor normative ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale de 

specialitate şi ale autorităţilor publice autonome se 

indică expres actul normativ superior în temeiul 

căruia acestea sunt emise sau aprobate. Adiţional, 

din clauza de adoptare se va exclude scopul pentru 

care se propune adoptarea actului normativ 

departamental, acesta indicându-se în nota 

Se acceptă 
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informativă, deoarece preambulul este propriu doar 

actelor normative deosebit de importante (a se 

vedea în acest sens art. 43 din Legea nr. 100/2017) 

4.  Propunerile de modificare a Hotărârii Consiliului 

de administraţie a Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare in Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 58/2010 se vor 

reexamina prin prisma art. 37 alin. (4) din Legea 

nr. 100/2017 care statuează că actele normative ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale de 

specialitate şi ale autorităţilor publice autonome 

care vizează drepturile şi interesele legitime ale 

omului sînt supuse expertizei juridice obligatorii şi 

se înregistrează de către Ministerul Justiţiei, în 

modul stabilit de către Guvern. Astfel, în măsură în 

care actul normativ de bază (Hotărârea nr. 

58/2010) vizează drepturile şi interesele omului, 

acesta împreună cu actele de modificare urmează a 

fi supus înregistrării de stat de către Ministerul 

Justiţiei. 

Se acceptă   

    5. In textul proiectului este greşit utilizat termenul 

„sintagma” or, sintagma reprezintă o unitate 

sintactică stabilă, formată din mai multe cuvinte 

între care există un raport de subordonare, 

constituind o parte a unei propoziţii sau a unei 

Se acceptă  
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fraze. La schimbarea unor cuvinte din conţinutul 

textului unui act normativ, pentru exprimarea 

corectă, se menţionează despre substituirea 

„cuvintelor” respective, iar la schimbarea unor 

cifre, semne şi cuvinte din conţinutul textului unui 

act normativ, pentru exprimarea corectă, se 

menţionează despre substituirea „textului” 

respectiv. 

6. La pct. 2 sbp. 3) se va revedea amendamentul 

propus ţinând cont de prevederile art. 55 alin. (5) 

din Legea nr. 100/2017 care stabilesc că, în cazul 

în care se face trimitere la o normă juridică care 

este stabilită în alt act normativ, pentru evitarea 

reproducerii normelor complementare, se face 

trimitere la elementul structural sau constitutiv 

respectiv, indicându-se denumirea, numărul şi anul 

adoptării, aprobării sau emiterii actului citat. 

Astfel, propunem să se excludă referinţa la sursa 

publicării Legii comunicaţiilor electronice nr. 

241/2007. 

Se acceptă   

7. La pct. 2 sbp. 4) se vor exclude cuvintele „în 

vigoare” ca fiind inutile. 
Se acceptă  

8. La pct. 2 sbp. 5) atragem atenţia, că potrivit art. 65 

alin. (1) din Legea nr. 100/2017, abrogarea este un 

procedeu tehnico-juridic de suprimare prin care 

Se acceptă  
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sunt scoase din vigoare prevederile actului 

normativ ce nu mai corespund echilibrului dintre 

cerinţele sociale de reglementare legală. Prin 

urmare, la propunerea abrogării pct. 5 sbp. 6) se va 

folosi termenul „se abrogă” şi nu „se exclude”. 

Cuvintele „se exclude” se utilizează pentru 

omiterea anumitor cuvinte, propoziţii, fraze sau 

texte (obiecţie valabilă şi pentru restul cazurilor 

similare din proiect). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Propunerea de completare a pct. 9 cu sbp. 3) nu 

este judicioasă, deoarece conţinutul sbp. 3) nu ţine 

de pct. 9. Astfel, norma propusă se va prezenta în 

cadrul unui punct distinct. Totodată, întru 

corectitudinea redactării, abrevierea „subpct.” se 

va substitui cu abrevierea „sbp.” (obiecţie valabilă 

şi pentru restul referinţelor la subpunct din 

proiect). 

Se acceptă   

   10. 

 

La pct. 2 sbp. 7) nu este clară modificarea 

termenului de 1 an cu 12 luni, deoarece 

calendaristic reprezintă același termen. 

Se acceptă  

   11. La pct. 2 sbp. 12) se vor exclude cuvintele „se 

modifică şi” ca fiind de prisos. 
Se acceptă  

   12. Pct. 18
3
 şi 18

4
 nu ţin de obiectul de reglementare al 

actului normativ departamental în cauză. Mai mult, 

retragerea licenţelor, suspendarea şi sistarea 

Nu se acceptă În pct. 18
3
 din proiectul Hotărârii CA se determină condițiile de 

retragerea totală/parțială sau cesionarea/eliberarea licenței de 

utilizare a resurselor de numerotare care include unul sau mai 
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activităţii economice necesită a fi reglementată la 

nivel de lege pentru a corespunde principiilor de 

bază de reglementare a activităţii de întreprinzător 

statuate în cadrul Legii nr. 235/2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător. 

multe numere portate în alte rețele, unul sau mai multe blocuri 

de numere care includ numere portate în alte rețele, iar 

procedura este prevăzută pentru titularul de licență. Totodată, s-a 

creat o confuzie din motivul că în pct. 18
4 

sunt prevăzute 

acțiunile procedurale pentru cazurile de utilizare a numerelor 

portate din alte rețele de suspendare sau sistare a activității de 

furnizare a serviciilor de telefonie și nu se referă la condițiile de 

retragere a licenţelor, suspendare şi sistare a activității 

furnizorului de servicii de telefonie mobilă. Aceste prevederi au 

o importanță pentru respectarea drepturilor utilizatorilor finali la 

prestarea continuă a serviciilor de telefonie mobilă.  

 

 

       Director                                                                                                                                                                        Octavian RĂU 


