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NOTA INFORMATIVĂ 

 

proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind aprobarea Ghidului pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 245/2020 

pentru modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007 

privind protejarea accesului la Internet deschis 
 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:  

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI) 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:  

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind 

aprobarea Ghidului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 245/2020 pentru 

modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007 privind protejarea accesului la 

Internet deschis, în continuare denumit Ghid, este elaborat în temeiul art. II alin. (2) din Legea 

nr. 245/2020 pentru modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.360-371, art. 313).  

Scopul Ghidului este tratamentul egal și nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la utilizarea 

serviciilor de acces la Internet și garantarea simultană a continuității ecosistemului de Internet 

ca motor al inovației. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Nu este necesară descrierea compatibilității, dat fiind faptul, că Ghidul nu are scopul 

armonizării. Armonizarea s-a realizat prin Legea nr. 245/2020 care transpune art. 2–5 din 

Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 

2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la Internetul deschis şi tarifele cu amănuntul 

pentru comunicaţiile în interiorul UE reglementate şi de modificare a Directivei 2002/22/CE şi 

a Regulamentului (UE) nr.531/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 310 

din 26 noiembrie 2015, aşa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 

2018/1971 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018.  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

 

Ghid oferă orientări comune în vederea punerii în aplicare a obligațiilor furnizorilor de reţele 

publice de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile 

publicului, care furnizează servicii de acces la Internet privind protejarea accesului la Internet 

deschis, stabilite prin art. I al Legii nr. 245/2020 pentru modificarea Legii comunicaţiilor 

electronice nr. 241/2007 (în continuare denumită Legea nr. 245/2020). 

Ghidul include, de asemenea, orientări ce țin de protejarea intereselor și drepturilor 

utilizatorilor finali de a accesa și distribui informații și conținut, și de a utiliza și furniza 

aplicații și servicii fără discriminare, prin intermediul serviciului lor de acces la Internet, cu 

respectarea legislației privind legalitatea conținutului, aplicațiilor sau serviciilor. 

5. Fundamentarea economico-financiară  
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Având în vedere că Ghidul are caracter recomandabil, implementarea și realizarea proiectului 

propus nu presupune efectuarea investițiilor suplimentare atât din partea furnizorilor cât și a 

statului. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul Hotărârii este elaborat în temeiul și în conformitate cu cerințele legislației naționale și 

europene și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care 

Republica Moldova este parte. 

Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care se 

află în conexiune, și nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ existent sau 

elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru implementarea acestuia.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

Proiectul a fost supus consultării publice, de la data de 07.06.2021 până la data de 25.06.2021, 

prin expunerea pe pagina Web oficială a ANRCETI, compartimentele: 

https://www.anrceti.md/news_070621 și https://www.anrceti.md/consultation/current. 

Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, au parvenit 2 avize la 

proiectul  Ghidului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 245/2020 pentru 

modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007 privind protejarea accesului la Internet 

deschis. Un aviz de la ”Orange Moldova”, (Scrisoarea nr. 10686 din 25.06.2021), cu 10 

recomandări, care au fost acceptate. Aviz a parvenit și de la S.A. ”Moldtelecomn” (Scrisoarea 

nr. 01-10-01/8008 din 25.06.2021), cu 10 recomandări, inclusiv 9 au fost acceptate. Toate 

recomandările au fost examinate și incluse în tabelul de sinteza cu argumentarea poziției 

ANRCETI.  
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