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Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în 

Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 145 din 23 

iunie 2009 

  

În temeiul prevederilor art.8 alin.(1) şi alin. (7), art.9 alin.(1) lit.a), lit.f), lit.s), 

lit.t) și, lit.u), art.10 alin.(1) lit.a), lit.b) și lit.g) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 

241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 

51-54, art. 155), cu modificările și completările ulterioare şi în conformitate cu 

dispoziţiile pct.14 şi pct.15 lit.b) al Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917),  

Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în Hotărîrea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 145 din 23 iunie 2009 

,,Privind punerea în aplicare a procesului de constatare a faptei 

contravenţionale din domeniile comunicaţiilor electronice, 

comunicaţiilor poştale şi tehnologiei informaţiei şi aplicare a 

sancţiunilor contravenţionale” (se anexează). 

2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

        

 

         Preşedinte al  

        Consiliului de Administraţie   Grigore VARANIŢA 

 

        Membru al 

        Consiliului de Administraţie   Corneliu JALOBA 

 

                   

 

 



  

  

Aprobate 

prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI 

nr. 42 din 15.09.2014 

 

        Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 145 din 23 iunie 2009 

,,Privind punerea în aplicare a procesului de constatare a faptei contravenţionale din 

domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poştale şi tehnologiei informaţiei 

şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale” se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

1. În Hotărîre, punctul 2 se completează cu următorul alineat: 

„- Decizia cu privire la pornirea procesului contravenţional (Anexa nr.5)” (se 

anexează). 

 

2. În tot textul: 

- sintagma „procesul-verbal de constatare a faptei contravenţionale” se 

substituie cu sintagma „procesul-verbal cu privire la contravenţie”; 

-  sintagma „Direcţia Autorizare şi Control” se substituie cu sintagma „Direcţia 

Monitorizare şi Control”, respectiv, acronimul „DAC” se substituie cu acronimul 

„DMC”. 

 

3. În Anexa nr.1: 

- punctul 7  se expune în redacţie nouă cu următorul cuprins: ,,Dacă în cadrul 

procesului contravenţional sînt dobîndite suficiente probe care servesc la constatarea 

existenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei şi la 

cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei, 

persoana/persoanele din cadrul DMC, împuternicit/împuternicite prin decizia de 

pornire a procesului contravenţional (Anexa nr.5), este/sunt în drept să constate 

contravenţii şi să întocmească procese-verbale cu privire la contravenţie conform 

formularului stabilit în Anexa nr.3.” 

 

-     în punctele 26 și 27: 

- sintagma ”Serviciul juridic” se substituie cu sintagma ”Direcția juridică”; 

 

- în punctul 27 sintagma ”sancțiunii administrative” se substituie cu sintagma 

”sancțiunii contravenționale”. 

  

 în punctul 35: 

- la subpunctul (2) sintagma ”și persoanelor juridice” se exclude; Punctul se 

completează cu subpunctele (3) –(5) în următoarea redacție: 

”(3) Amenda se aplică persoanelor juridice în limitele stabilite de articolul din 

partea specială a cărţii întîi a Legi nr.218/2008 cod, după caz:  

a) amendă de la 10 la 500 de unităţi convenţionale; 

b) amendă în mărimea valorii produsului, serviciului respectiv care constituie 

obiectul contravenţiei, dar nu mai puţin de valoarea limitei maxime în unităţi 



  

  

convenţionale, în cazul în care acest fapt este prevăzut expres de norma materială din 

partea specială a cărţii întîi a Legi nr.218/2008 . 

(4) Comiterea repetată de către persoana juridică, în decursul unui an 

calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a Legi nr. 

218/2008 se sancţionează cu amendă în mărime dublă din suma amenzii în valoarea 

limitei maxime, indicată în partea specială a cărţii întîi a Legi nr.218/2008. 

(5) Comiterea de către persoana juridică a treia oară şi mai mult, în decursul 

unui an calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a 

Legi nr. 218/2008  se sancţionează cu amendă în mărime triplă din suma 

amenzii în valoarea limitei maxime, indicată în partea specială a cărţii întîi a 

Legi nr. 218/2008”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
Anexă: 

 

Anexa nr.5 

la Hotărîrea Consiliului de Administraţie  

al ANRCETI nr. 145 din 23.06.2009 

 
 

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU 

REGLEMENTARE  ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE  ŞI  

TEHNOLOGIA  INFORMAŢIEI  A  

REPUBLICII  MOLDOVA 
 

     

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА 

 

 

 DECIZIE 

mun. Chişinău 

 

din __________________20__,    nr. _________________ 

     

cu privire la pornirea procesului contravenţional 

 

 

Din ______________________________________________ rezultă o  

bănuială rezonabilă că, de către ________________________, a fost săvîrşită o 

contravenţie prevăzută şi sancţionată conform art. _____ din Codul contravenţional 

nr.218-XVI din 24.10.2008. 

În temeiul art.374, art.410, art.425, şi art.440 din Codul contravenţional nr.218-

XVI din 24.10.2008 şi art. 5 lit.h) din Legea cu privire la statutul persoanelor cu 

funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, în scopul constatării 

contravenţiei, a cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvîrşirea acesteia, 

 

DECID: 

 

1) A porni procesul contravenţional în privinţa __________________, în baza 

art. _____ din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008; 

2) A împuternici în calitate de agent constatator pe 

dl/dnii______________________, să constate contravenţii şi să întocmească 

procese-verbale pe cazul dat. 

 

 

Director/Director adjunct      _____________ 
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