
 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de stat pentru frecvenţe  

radio a Republicii Moldova şi a Regulamentului Comisiei de stat  

pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova  

   

nr. 544  din  12.06.97  

   
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.46-47/489 din 17.07.1997  

   

* * *  

În vederea realizării unei politici coerente în domeniul reglementării şi utilizării eficiente a 

spectrului de frecvenţe radio al Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova  
[Preambulul modificat prin Hot.Guv. nr.139 din 10.02.2009, în vigoare 13.03.2009] 

  

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă:  

componenţa Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova, conform anexei nr.1;  

Regulamentul Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova, conform anexei nr.2. 

1
1
. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor 

în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără emiterea unei noi 

hotărîri de Guvern. 
[Pct.1

1
 introdus prin Hot.Guv. nr.139 din 10.02.2009, în vigoare 13.03.2009] 

  

2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.704 din 11 noiembrie 1993 "Cu privire 

la instituirea Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova şi aprobarea Regulamentului 

Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova" (Monitor, 1993, nr.11, art.364).  

   

PRIM-MINISTRU  

AL REPUBLICII MOLDOVA Ion CIUBUC  

 

Chişinău, 12 iunie 1997.   

Nr.544.  
 

   

Anexa nr.1  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.544 din 12 iunie 1997  

   

COMPONENŢA 

Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova 

  
LAZĂR Valeriu – viceprim-ministru, ministru al economiei, preşedinte al Comisiei 

FILIP Pavel – ministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, vicepreşedinte al Comisiei 

STICI Daniel – şef al Direcţiei politici în domeniul comunicaţiilor a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, secretar al Comisiei 

DIACONU Serghei – viceministru al afacerilor interne 



GORGAN Igor – şef al Marelui Stat Major, comandant al Armatei Naţionale 

VRABIE Vadim – director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate 

VARANIŢA Grigore – director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei 

CICLICCI Teodor – director general al Întreprinderii de Stat “Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” 

FORMUZAL Mihail – guvernator UTA Găgăuzia. 

  
[Anexa nr.1 în redacţia Hot.Guv. nr.98 din 10.02.2014, în vigoare 14.02.2014] 

[Anexa nr.1 în redacţia prin Hot.Guv. nr.139 din 10.02.2009, în vigoare 13.03.2009] 

[Anexa nr.1 în redacţia Hot.Guv. nr.42 din 23.01.04, în vigoare 06.02.04]  

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.214 din 06.03.2000]  

[Anexa nr.1 în redacţia Hot.Guv. nr.326 din 21.04.99]  

   

Anexa nr.2  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.544 din 12 iunie 1997  

   

REGULAMENTUL  

Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova 

  
Notă: În tot textul Regulamentului, cuvintele “Întreprinderea de Stat “Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor” se 

substituie prin cuvintele “Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”, iar cuvîntul 

“departamentele” – prin cuvintele “autorităţile administrative centrale” conform Hot.Guv. nr.139 din 

10.02.2009, în vigoare 13.03.2009 

  

Notă: În tot textul Regulamentului Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova sintagma 

"Inspectoratul de stat pentru frecvenţe radio" se substituie prin sintagma "Întreprinderea de Stat 

"Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor" conform Hot.Guv. nr.42 din 23.01.04, în vigoare 06.02.04  

   

1. Comisia de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova (în continuare – Comisia) este un 

organ de stat permanent subordonat Guvernului Republicii Moldova, care elaborează şi promovează 

politica de stat în domeniul repartizării şi utilizării benzilor de frecvenţe radio şi poziţiilor orbitelor 

geostaţionare.  

2. În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de decretele 

Preşedintelui Republicii Moldova, de hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, de tratatele 

internaţionale, la care Republica Moldova a aderat, în conformitate cu reglementările atribuirii benzilor 

de frecvenţă, stabilite de organizaţiile competente ale Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (U.I.T.) 

şi incluse în art.8 al Regulamentului Radiocomunicaţiilor al U.I.T., cu recomandările organizaţiilor 

competente ale Conferinţei Europene pentru Poştă şi Telecomunicaţii, precum şi de prezentul 

Regulament, aprobat de Guvern.  

3. Comisia dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova.  

4. Hotărîrile Comisiei în domeniul reglementării utilizării benzilor de frecvenţe radio sînt 

executorii pentru toate ministerele, autorităţile administrative centrale, organizaţiile, întreprinderile, 

indiferent de forma lor de proprietate, persoanele fizice şi juridice angajate în proiectarea, producerea, 

vînzarea, certificarea, achiziţionarea, importarea şi exploatarea mijloacelor radioelectronice pe teritoriul 

Republicii Moldova.*  

__________________ 
* Administrarea şi distribuirea frecvenţelor radio în benzile guvernamentale este efectuată de ministerele şi autorităţile 

administrative centrale respective în baza legislaţiei şi regulamentelor în vigoare.  
  

5. Activitatea Comisiei este susţinută de Consiliul de experţi al Comisiei şi de Întreprinderea de 

Stat “Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio.  



Consiliul de experţi se formează din specialişti în domeniul managementului spectrului de 

frecvenţe radio, nominalizaţi prin ordine respective de la fiecare minister sau autoritatea administrativă 

centrală – membru al Comisiei. Consiliul de experţi este condus de secretarul Comisiei şi activează pe 

principii obşteşti.  
[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.139 din 10.02.2009, în vigoare 13.03.2009] 

  

6. Comisia îndeplineşte următoarele sarcini de bază:  

aprobă Tabelul naţional al atribuirii benzilor de frecvenţă radio pentru necesităţile civile, de 

apărare şi de securitate, elaborat de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale, precum şi modul de 

repartizare a frecvenţelor în benzile de utilizare comune;  

adoptă decizii referitor la implementarea în Republica Moldova a recomandărilor şi hotărîrilor 

organizaţiilor regionale şi internaţionale în domeniul managementului şi monitoringului spectrului de 

frecvenţe radio;  

promovează politica internă de perspectivă în domeniul utilizării benzilor de frecvenţe radio şi 

elaborează o concepţie coerentă vizînd utilizarea acestora;  

exercită controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor sale de către ministere şi autorităţi administrative 

centrale.  
[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.139 din 10.02.2009, în vigoare 13.03.2009] 

[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.42 din 23.01.04, în vigoare 06.02.04]  

   

7. Comisia este învestită cu următoarele drepturi:  

să emită hotărîri executorii pentru toate ministerele şi autorităţile administrative centrale, cu 

privire la utilizarea benzilor de frecvenţe radio;  

să solicite de la ministere şi autorităţi administrative centrale, persoane juridice şi fizice informaţii 

vizînd necesităţile de benzi de frecvenţe şi parametrii tehnici ai mijloacelor radioelectronice**, folosiţi 

atît pe nominalele de frecvenţe deja repartizate, cît şi pe nominalele de frecvenţe planificate spre 

utilizare, precum şi argumentarea avizelor asupra unor probleme în domeniul reglementării spectrului de 

frecvenţe radio;  

__________________ 
** Mijloacele radioelectronice (M.R.E.) includ instalaţii electronice de radiotranslare şi instalaţii de înaltă frecvenţă, 

care emit în eter un anumit spectru de oscilaţii electro-magnetice avînd un anumit nivel de intensitate a cîmpului 

electromagnetic, precum şi sisteme de televiziune prin cablu (nu mai puţin de 12 mkV pe metru pătrat sau cu o putere de 

emisie mai mare de 0,01 Wt).  
  

să creeze comisii interdepartamentale de experţi în problemele efectuării expertizelor tehnice şi 

examinării chestiunilor speciale ce ţin de domeniul reglementării spectrului de frecvenţe radio în 

interesul şi din contul mijloacelor ministerelor, autorităţilor administrative centrale, persoanelor juridice 

şi fizice respective.  

să delege membrii Comisiei la conferinţele, simpozioanele, seminarele internaţionale şi la alte 

acţiuni ce ţin de problemele reglementării spectrului de frecvenţe radio.  

8. Şedinţele Comisiei sînt convocate cel puţin o dată în trei luni de către preşedintele Comisiei la 

propunerile unuia sau cîtorva membri ai ei.  

9. Şedinţele Comisiei sînt prezidate de preşedintele Comisiei, iar în cazul absenţei acestuia – de 

către vicepreşedinte.  

10. Şedinţa Comisiei se consideră deliberativă, dacă la ea participă cel puţin două treimi din 

membrii ei sau reprezentanţii lor plenipotenţiari. În cazul absenţei la şedinţă a membrilor Comisiei sau a 

reprezentanţilor lor plenipotenţiari, se consideră că aceştia sînt de acord, a priori, cu hotărîrile Comisiei, 

incluse în ordinea de zi, dacă nu au fost prezentate obiecţii în scris secretariatului Comisiei din partea 

membrului absent.  



11. Secretarul Comisiei are dreptul să convoace şedinţa Consiliului de experţi pentru pregătirea 

proiectelor agendelor de lucru şi hotărîrilor Comisiei.  

12. Membrii Comisiei sînt informaţi de către secretarul ei, cu anticipaţie de o săptămînă pînă la 

ziua şedinţei, despre locul, timpul, ordinea de zi şi proiectele de hotărîri.  

13. În cazul prezentării informaţiei cu caracter confidenţial, participanţii la şedinţă sînt obligaţi să 

păstreze confidenţialitatea ei. Stabilirea gradului de confidenţialitate aparţine preşedintelui şedinţei.  

14. La şedinţele Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, consultanţi şi experţi, atît ai 

organelor ce au membrii lor în Comisie, cît şi ai altor organe interesate în problema pusă în discuţie.  

15. Hotărîrile Comisiei se adoptă, de regulă, prin consens. În cazul în care unul sau mai mulţi 

membri ai Comisiei votează contra, hotărîrea nu se consideră adoptată, iar materialele şedinţei sînt 

restituite secretarului spre studiere suplimentară. Dacă şi în cadrul următoarei şedinţe nu s-a ajuns la 

consens, decizia definitivă o adoptă preşedintele Comisiei.  

16. Preşedintele Comisiei aprobă Regulamentul consiliului de experţi.  

17. Preşedintele Comisiei poartă răspundere personală pentru deciziile adoptate şi exercitarea 

sarcinilor ce-i revin conform prezentului regulament.  

18. Cheltuielile pentru lucrările de secretariat ale Comisiei le suportă Întreprinderea de Stat 

“Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio.  

19. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării şi poate fi modificat prin hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova, la propunerile preşedintelui Comisiei. 

  
 

__________ 

Hotărîrile Guvernului 
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