
SINTEZA RECOMAND�RILOR 

la proiectul de Hot�râre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la modificarea Hot�rârii Consiliului de 
Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 54/2017 

cu privire la regimul de autorizare general� și licențiere din domeniul comunicațiilor electronice 

 

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de 
Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 54/2017 cu 
privire la regimul de autorizare generală și licențiere din domeniul comunicațiilor electronice a fost expus spre consultare publică pe 
pagina web oficială a ANRCETI de la data de 27.01.2023 până la data de 16.02.2023, la compartimentele: 

https://www.anrceti.md/news și https://www.anrceti.md/consultation/current.  

Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, au parvenit avize de la Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale fără obiecții și de la Ministerul Justiției, care include 7 recomandări, fiind acceptate și incluse în tabelul de 
sinteza de mai jos. 

Nr. 

d/r 

Recomand�rile parvenite Poziţia 
ANRCETI 

Argumentarea poziţiei 
ANRCETI 

                                                             Ministerul Justiției 
 

1.  Având în vedere că, modificările propuse în proiect vizează doar modificarea 
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 54/2017, 
acest fapt urmează a fi specificat atât în denumirea hotărârii, cât și în dispoziția de 
modificare de la pct. 1 a proiectului. În context, se va revizui integral numerotarea 
elementelor structurale ale pct. 1. 

Se acceptă  

2.  Amendamentele propuse la lit. b) și c), se vor reformula prin expunerea în redacție 
nouă a pct. 1 din Regulament și corectarea referinței de la pct. 3, ținând cont că 
referința la un act normativ se redă conform următorului model: numărul de ordine, 
ca element de identificare, anul în care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta, fiind 
despărțite de o bară oblică, și denumirea actului normativ 

Se acceptă  

3.  Modificarea pct. 5 din Regulament se va numerota corespunzător, potrivit 
prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

Se acceptă  

4.  Se propune expunerea în redacție nouă a anexei nr. 4 la Regulament Se acceptă  

5.  Anexa nr. 4 la Regulament, pct. 3 propus spre completare, se va reformula 

corespunzător, fiind exclusă mențiunea expresă a termenului de 30 de zile, întrucât 
stabilirea termenului respectiv nu ține de conținutul formularului notificării, fiind o 
normă primară, stabilită prin lege. Astfel, textul „cu 30 zile înainte de data sistării” 
ar putea fi substituit cu cuvintele „în termenul legal stabilit” sau prin referința 
expresă la norma respectivă din lege (spre exemplu, prin substituirea cu textul „în 

Se acceptă  
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conformitate cu prevederile art. 25 alin. (10) din Legea comunicațiilor electronice 
nr. 241/2007”). 

6.  La pct. 4, propus spre completare în anexa nr. 4 la Regulament, se va revizui 
referința la pct. 50 din Procedura de eliberare, modificare, retragere și cesionare a 

dreptului de utilizare a resurselor tehnice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI nr. 27/2010, ținând cont că la punctul enunțat sunt 
enumerate mai multe cazuri de încetare a dreptului de a utiliza codurile punctelor 
de semnalizare, iar cazul menționat în proiect nu este redat în strictă conformitate 
cu prevederile pct. 50 sbp. 2). 

Se acceptă Anexa a fost expusă în 
redacție nouă 

7.  La pct. 2 din proiect atenţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) 
din Legea nr. 100/2017, actele normative intră în vigoare peste o lună de la data 
publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul 
actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. În cazul în care se 
urmăreşte reducerea perioadei de intrare în vigoare a noilor prevederi, proiectul 
actului normativ în cauză trebuie să respecte regulile instituite de Legea nr. 
100/2017, și anume cele stipulate la art. 56 alin. (3), în temeiul cărora „Intrarea în 
vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care 
se urmărește protecția drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, realizarea 
angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului 
normativ hotărârilor Curții Constituționale, eliminarea unor lacune din legislație 
sau contradicții între actele normative ori dacă există alte circumstanțe obiective.”. 
În acest sens, este necesară completarea notei informative cu argumente pertinente. 

Se acceptă Se propune ca Hotărârea 
să intre în vigoare la data 
publicării în Monitorul 
Oficial al Republicii 

Moldova, având în vedere 
necesitatea corelării cu 
prevederile legilor de 

specialitate, facilitării 
solicitanților de licențe și 
potențialilor beneficiari ai 
regimului de autorizare 

generală în domeniul 
comunicațiilor electronice 
de a beneficia de servicii 

publice la distanță prin 
intermediul ghișeului unic, 

deja implementat de către 
ANRCETI. Aceste 

argumente au fost incluse 

în Nota la proiectul 
Hotărârii. 


