SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR (RECOMANDĂRILOR)
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 126 din 2 iunie 2009 cu privire la stabilirea
categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea
unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic
Nr.

Recomandări parvenite

Poziţia ANRCETI

Argumentarea poziţiei ANRCETI

Ministerul Justiției
1.

Potrivit pct. 15 din Regulamentul privind expertiza
juridică şi înregistrarea de stat a actelor normative
departamentale, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1104/1997, actele normative departamentale, prin care se
operează modificări sau completări în actele normative ce au
trecut înregistrarea de stat, sunt supuse procedurii de
Se acceptă
expertiză juridică şi înregistrare de stat în modul prevăzut de
regulament.
Dat fiind faptul că, Hotărârea Consiliului de
Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 126
din 2 iunie 2009 cu privire la stabilirea categoriilor de
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frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de
autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei
licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a
permisului tehnic, precum și modificările suportate din
momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova și până în prezent, nu au fost supuse expertixei
juridice și înregistrării de stat la Ministerul Justiției,
menționăm despre necesitatea prezentării spre expertiză
juridică şi înregistrare de stat și a actelor normative în cauză.
Într-o altă ordine de idei, amintim art. 37 alin. (4) din
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, conform
căruia, actele normative ale autorităţilor administrației
publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor publice
autonome care vizează drepturile şi interesele legitime ale
omului sunt supuse expertizei juridice obligatorii şi se
înregistrează de către Ministerul Justiţiei, în modul stabilit de
către Guvern.
De asemenea, pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
1104/1997 stabilește că, actele nesupuse expertizei juridice şi
înregistrării de stat conform hotărârii, precum şi cele
înregistrate, dar nepublicate în modul stabilit de lege, cu
excepţia actelor a căror publicare este restricţionată, nu au
putere juridică şi nu pot servi drept temei legitim pentru
reglementarea relaţiilor de drept respective sau aplicarea de
Page 2

sancţiuni.
2.

Totodată, din punct de vedere al tehnicii legislative, în
clauza de emitere, în conformitate cu art. 16 alin. (2) din
Legea nr. 100/2017, se vor indica doar prevederile legale din
care rezultă expres competența Agenţiei Naţionale pentru
Se acceptă
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei de a aproba această hotărâre. În acest sens,
referința la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2007 se va
exclude.

3.

Cu referire la elementele structurale ale hotărârii supuse
expertizei juridice, menționăm despre necesitatea revizuirii
acestora prin prisma art. 52 din Legea nr. 100/2017. Or, punctul
este elementul structural de bază al hotărârilor Guvernului, al
actelor normative ale autorităţilor administrației publice centrale
de specialitate, ale autorităţilor publice autonome, ale autorităţilor
unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi ale
autorităţii administraţiei publice locale. Pentru interpretare corectă
Se acceptă
şi aplicare comodă, punctele pot fi divizate în subpuncte sau
alineate. Subpunctele sunt însemnate cu numere ordinare,
exprimate prin cifre arabe, urmate de o paranteză, şi se
evidenţiază printr-o uşoară retragere spre dreapta de la alinierea
textului pe verticală. Subpunctul poate conţine diviziuni
însemnate succesiv, de regulă, cu litere latine mici urmate de o
paranteză. Dacă diviziunile punctului nu sunt însemnate cu litere
sau numere, alineatele se evidenţiază printr-o uşoară retragere
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spre dreapta de la alinierea textului pe verticală.

4.

5.

6.

7.

De asemenea, este de amintit faptul că, în situația în care
hotărârea conține un singur punct, numerotarea acestuia nu este
necesară.
La pct. 3, cuvântul „preambul” se va substitui cu cuvintele
„clauza de adoptare”, or, potrivit art. 43 din Legea nr. 100/2017,
în preambulul actului normativ sunt prevăzute scopul şi raţiunea
adoptării, aprobării sau emiterii actului normativ, motivaţia socialpolitică, economică sau de altă natură, precum şi direcţiile
principale care sunt reflectate în actul normativ. Preambulul
precedă clauza de adoptare şi nu conţine norme juridice şi reguli
de interpretare. De regulă, acesta însoţeşte un act normativ de
importanţă majoră pentru societate.
În tot textul proiectului, cuvântul „alineatul” se va substitui cu
cuvântul „punctul”, în conformitate cu art. 52 din Legea nr.
100/2017, enunțat mai sus.
Cu titlu general, sugerăm a se ține cont de prevederile art. 63
alin. (1) din Legea nr. 100/2017, or, modificarea unui act
normativ este admisă numai dacă nu afectează concepţia generală
ori caracterul unitar al actului respectiv. În caz contrar, actul
normativ se înlocuieşte cu un nou act, urmând să fie abrogat în
întregime.
La pct. 6, cuvântul „exclude” se va substitui cu cuvântul
„abrogă”, or, conform regulilor tehnicii legislative, în cazul
suprimării elementelor structurale ale actului normativ, în

Se acceptă

Se acceptă

Se acceptă

Se acceptă
Page 4

8.

9.

10.

proiectele actelor normative de modificare a acestora se folosesc
cuvintele „se abrogă”, iar pentru omiterea anumitor cuvinte,
propoziţii, fraze sau texte, se folosesc cuvintele „se exclude”.
La pct. 7 sbp. 3), sugerăm substituirea cuvântului „sintagma”
cu cuvântul „textul”, or, „sintagma” reprezintă o unitate sintactică
stabilă, formată din mai multe cuvinte între care există un raport
Se acceptă
de subordonare, constituind o parte a unei propoziții sau a unei
fraze. De asemenea, cuvântul „introduce” se va substitui cu
cuvintele „completează cu”.
La pct. 7 sbp. 4) se va exclude textul „după poziția 8”,
deoarece amplasarea pozițiilor în ordinea succesiunii acestora nu
Se acceptă
necesită o menționare în acest sens. De asemenea se va revedea
numerotarea pozițiilor.
La pct. 7 sbp. 6) amintim că, „notele” nu sunt element de
Se acceptă
structură a actului normativ, de aceea se vor evita.
Ministerul Economiei și Infrastructurii

1.

La pct.7 din proiect ce se referă la modificarea alin.3 din textul
Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.126/2009
(HCA nr.126) nu este clară aplicabilitatea HCA nr.126 pentru
cazurile unde nu este specificat expres în Anexă lipsa obligaţiei
obţinerii licenţei/permisului. În acest sens se propune expunerea Se acceptă
alin.3 în următoarea redacţie:
,,3. Echipamentele (dispozitivele) cu rază mică de acţiune prin
intermediul cărora se furnizează reţele şi/sau servicii publice de
comunicaţii electronice nu cad sub incidenţa prezentei hotărâri,
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2.

3.

exceptând cazurile specificate expres în Anexă.”
La pct.8, referitor la propunerile de modificare a Anexei la
HCA nr.126:
2.1. La sbp.4) ce se referă la modificarea Tabelului nr.1,
menționăm că în Tabelul nr.1 sunt prezentate dispozitive cu rază
mică de acţiune destinate aplicațiilor nespecifice. Deoarece în
cadrul ERC/REC 70-03 echipamentele ,,Citizen’s Band” (CB) nu
fac parte din categoria SRD nespecifice, plasarea acestora în
cadrul Tabelului nr.1 nu este relevantă şi ar putea crea confuzii.
În acest context se propune completarea Anexei la HCA Se acceptă
nr.126 cu un tabel nou - Tabelul nr.15, similar Tabelului nr.14
pentru PMR446, care va avea următoarea redacţie:
,,Tabelul nr.15
Echipamente de radiocomunicaţii ,,Citizen’s Band” (CB)
(Condiţiile
de
utilizare
conform
Deciziei
ECC/DEC(11)03):
Nr. d/o
Banda de frecvenţe
1.
26,960-27,410
MHz
2.2. La sbp.5) ce se referă la modificarea Tabelului nr.3,
menționăm similar cazului precedent, că conform Rezoluției 229 a
UIT, echipamentele WAS/RLAN în banda 5 GHz sunt definite ca
funcționând în cadrul serviciului mobil, și nu pot fi considerate ca
Se acceptă
echipamente SRD. Astfel, se propune modificarea denumirii
Tabelului nr.3 din „SRD destinate sistemelor de transport date de
bandă largă fără fir” în „SRD și echipamente destinate sistemelor
de transport date de bandă largă fără fir”.
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4.

2.3. La sbp.5) și 6) din proiect ce se referă la completarea
Tabelului nr.3 cu note, nu este clară aplicabilitatea notelor 2, 3, 4,
odată ce nota 1 prevede automat aplicabilitatea concomitenta și a
notelor 2-4 pentru toate benzile de frecvențe enumerate. Se
propune expunerea sbp.5) în următoarea redacţie:
,,5) La Tabelul nr.3 după textul ,,ERC/REC 70-03” se
introduce ,, şi Decizia ECC (04)08” iar conţinutul tabelului se
Se acceptă
expune astfel:
1.
2400 – 2483,51, 2, 3, 4
MHz
1, 2, 3, 4
2.
5150-5250
MHz
1, 2, 3
3.
5250-5350
MHz
1, 2, 3, 5
4.
5470 - 5725
MHz
5.
57-66
GHz

5.

2.4. Din considerentele enumerate mai sus se propune
expunerea sbp.6) în următoarea redacţie:
,,6)Tabelul nr. 3 se completează cu note cu următorul conţinut:
,,Note:
1. Utilizarea pentru alte scopuri decât furnizarea de reţele
şi/sau servicii de comunicaţii electronice este permisă fără
Se acceptă parțial
obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor
radio sau a permisului tehnic şi fără a fi supuse regimului de
autorizare generală.
2. Utilizarea fără obţinerea unei licenţe de utilizare a
canalelor şi/sau frecvenţelor radio sau a permisului tehnic este
permisă doar în interiorul clădirilor şi în circumstanţe similare

Propunerile MEI au fost de principiu
acceptate, dar s-a ținut cont și de
recomandarea MJ de a se evita
utilizarea în actul normativ a notelor.
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condiţiilor de interior al clădirilor.
3. Utilizarea în scopul furnizării de reţele şi/sau servicii de
comunicaţii electronice accesibile publicului este permisă în baza
regimului de autorizare generală, fără obţinerea unei licenţe de
utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor radio sau a permisului
tehnic.
4. Este permisă utilizarea la bordul aeronavelor, navelor
maritime/fluviale şi garniturilor de tren în scopul furnizării de
reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile
publicului, fără obligaţia obţinerii unei licenţe de utilizare a
canalelor şi/sau frecvenţelor radio sau a permisului tehnic şi fără a
fi supuse regimului de autorizare generală.
5. Banda de frecvenţe 5600-5650 MHz în raza mun.
Chişinău nu cade sub incidenţa prezentei Hotărîri, din necesitatea
protecţiei funcţionării staţiilor din cadrul serviciului de
radiolocaţie.”
Director

Octavian RĂU

Page 8

