
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii CA al ANRCETI  

 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de 

soluţionare a disputelor în cadrul  

Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației” 
 

 
1. Denumirea/ numele autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de soluţionare a 

disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia, este elaborat de către ANRCETI. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite 

Elaborarea proiectului Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de 

soluţionare a disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații 

Electronice și Tehnologia a fost determinată de punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru 

soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 133-141, art. 422) 

Potrivit art. 30 din Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr. 131/2012 

persoana supusă controlului care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin 

delegaţia de control, decizia de prelungire a duratei controlului sau prin procesul-verbal de control, 

prin acţiunile sau inacţiunile inspectorului este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin 

depunerea la organul de control a unei cereri prealabile de contestare, în formă scrisă. 

Examinarea cererilor prealabile de contestare, conform procedurii prealabile în contenciosul 

administrativ, depuse de persoana controlată la organul de control se efectuează doar în cadrul 

consiliilor de soluţionare a disputelor, a căror funcţionalitate este asigurată de către conducătorul 

organului de control.  

Consiliile de soluţionare a disputelor funcţionează în cadrul organului de control şi îşi organizează 

şi îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului-cadru aprobat de Guvern. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de soluţionare a 

disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informaţiei reglementează activitatea Consiliului în scopul examinării cererilor 

prealabile depuse de persoanele supuse controlului de stat conform prevederilor art. 30 din Legea 

nr. 131/2012. 

Având în vedere că din data de 01 aprilie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018, prin care sunt abrogate Legea contenciosului administrativ nr. 

793/2000 şi Legea cu privire la petiţionare nr. 190/1994, prezentul proiect de regulament face 

referinţă numai la reguli procedurale care nu contravin Codului supra, respectiv procedura de 

examinare a cererilor prealabile de către Consiliu se va examina exclusiv conform Codului 

administrativ. 

Obiectul de activitate al Consiliului este examinarea cererilor prealabile ce au ca subiect contestarea 

controlului şi/sau a rezultatelor acestuia. 

Nu constituie obiect al contestaţiilor în sensul prezentului Regulament procesele-verbale de control 

prin care au fost constatate contravenţii. 

Examinarea şi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare se realizează, de către 

directorul ANRCETI, în termenele stabilite în art. 30 din Legea nr. 13l/2012, Consiliul având 

doar rol consultativ (de recomandare). 

Forma de activitate a Consiliului este şedinţa. Dezbaterile în cadrul şedinţei se consemnează în 



procesul-verbal al şedinţei, care reflecta poziţia fiecărui membru al Consiliului.  

Decizia cu privire la rezultatele examinării cererii prealabile de contestare poate fi contestată în 

instanţa de contencios administrativ în termenele şi în condiţiile prevăzute de Codul administrativ. 

Consiliul este format din directorul ANRCETI, care este şi preşedintele Consiliului, conducătorii 

subdiviziunilor ANRCETI, reprezentantul Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi din cel puţin 

trei reprezentanţi ai asociaţiilor din cadrul mediului de afaceri care se includ în componenţa 

Consiliului în baza informaţiei prezentate de Cancelaria de Stat. 

Ordinul privind constituirea şi componenţa Consiliului se publică pe pagina web a ANRCETI.  

Membrii Consiliului nu beneficiază de remunerare pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestuia. 

 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu prevede cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat.  

5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

Proiectul se integrează în sistemul legislației și este corelat cu prevederile actelor normative în 

vigoare, cu care se află în conexiune şi nu necesită modificarea altor acte normative. 

6. Transparenţa în procesul decizional/ Coordonarea proiectului 

În scopul respectării prevederilor art. 14 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 şi a 

Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239/2008, proiectul este a fost plasat pe pagina 

WEB oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 

Consultările pe pagina WEB, în perioada 04 martie - 25 martie a anului curent. 

Proiectul a fost supus avizării de către: Ministerul Justiţiei, Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii, precum şi a Cancelariei de Stat 

Autorităţile supra şi-au expus opinia prin avize, cu unele obiecţii şi propuneri conform Sintezei 

obiecţiilor şi propunerilor autorităţilor publice (se anexează). 

Din partea reprezentanţilor societăţii civile (furnizorilor) recomandări nu au parvenit. 

 

 
Director adjunct       Marian POCAZNOI 


