
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind abrogarea 

Regulamentului „Prestări servicii de telegraf” aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi 

Informatică nr. 22/2001 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectelor și finalitățile urmărite 
 

Regulamentul „Prestări servicii de telegraf”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică nr. 

22/2001, a fost elaborat în temeiul Legii telecomunicaţiilor nr. 520/1995 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 56, art. 393) și a Legii poștei nr. 463/1995 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 65-66, art. 711). 

Atât Legea telecomunicaţiilor nr. 520/1995, cât și Legea poștei nr. 463/1995 au fost 

abrogate prin Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare și, respectiv, 

Legea comunicaţiilor poștale nr. 36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 

114-122, art. 225), cu modificările ulterioare. 

Astfel, nici Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, nici Legea comunicațiilor 

poștale nr. 36/2016 nu definesc serviciile de telegraf/telegrame și nu stipulează necesitatea 

elaborării unui Regulament care ar reglementa serviciile de telegraf. 

De asemenea menționăm că în prezent serviciul de telegraf în forma sa clasică prevăzut în 

Legea telecomunicațiilor nr. 520/1995, abrogată în prezent, este înlocuit de alte servicii 

moderne, respectiv decade necesitatea aplicării de către ANRCETI a reglementărilor serviciului 

respectiv, neprevăzut de Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007. 

Ținând cont de cele menționate ANRCETI a elaborat proiectul de Hotărâre a Consiliului 

de Administraţie al ANRCETI privind abrogarea Regulamentului „Prestări servicii de telegraf”, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 

în Telecomunicaţii şi Informatică nr. 22/2001. 

Propunerea reduce sarcina în materie de reglementare a activității de întreprinzător, fiind 

acoperită în mod adecvat de legislația generală privind protecția consumatorilor.  

2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi 
Abrogarea Regulamentului „Prestări servicii de telegraf”, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi 

Informatică nr. 22/2001. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesitate. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului proiect de 

Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în temeiul și în 

conformitate cu cerințele legislației naționale.  

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost plasat pe pagina 

web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul Transparența decizională, 
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secțiunea Proiecte în derulare, pentru perioada 05.10.2020-23.10.2020.  

7. Consultările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

        Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

9. Constatările expertizei juridice 

        Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

10. Constatările altor expertize 

Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 
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