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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 aprobarea Metodologiei de măsurare și evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații 

electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile celulare terestre GSM, UMTS și LTE în benzile 

de frecvențe 800, 900, 1800, 2100 și 2600 MHz 

 

Nr.  
Recomandări parvenite 

Poziţia 

ANRCETI 
Argumentarea poziţiei ANRCETI 

 
Ministerul Justiției 

  

1.  La proiectul Hotărârii: Clauza de adoptare necesită a fi 

revizuită în sensul în care să se facă referință doar la 

prevederile din legi care stabilesc competența Agenției de a 

emite actul normativ departamental. În conformitate cu 

prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire 

la actele normative actele normative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 

autorităţilor publice autonome sînt emise sau aprobate numai 

în temeiul şi pentru executarea legilor și a hotărîrilor 

Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii 

Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului. Actele 

normative respective se limitează strict la cadrul stabilit de 

 Se acceptă  
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actele normative de nivel superior pentru executarea cărora 

se emit sau se aprobă şi nu pot contraveni prevederilor 

actelor respective. În clauza de adoptare a actelor normative 

ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate 

şi ale autorităţilor publice autonome se indică expres actul 

normativ superior în temeiul căruia acestea sunt emise sau 

aprobate. Astfel, remarcăm că, prevederile din Legea 

comunicațiilor electronice nr. 241/2007 indicate în clauza de 

adoptare se referă la competența generală a autorității publice 

de a adopta acte normative în domeniul său de competență, 

motiv pentru care nu constituie temei juridic de emitere al 

actului normativ în cauză. 
2.  La proiectul Hotărârii: Adițional, din clauza de adoptare se va 

exclude scopul pentru care se propune adoptarea actului normativ 

departamental, acesta indicându-se în nota informativă, deoarece 

preambulul este propriu doar actelor normative deosebit de 

importante (a se vedea în acest sens art. 43 din Legea nr. 

100/2017). 

Se acceptă   

3.  La proiectul Anexei: Pct. 6 are caracter declarativ și urmează a fi 

exclus (obiecție valabilă și pentru restul prevederilor similare din 

proiect cum ar fi: pct. 15, 25, 27 ș.a.). 

Se acceptă  

4.  La proiectul Anexei: La pct. 23 cuvintele „mai sus” se vor 

substitui cu referința la punctul concret în care sunt indicate 

fazele/aspectele calității serviciului. 

Se acceptă  
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5.  La proiectul Anexei: La pct. 37 se vor exclude cuvintele „de mai 

jos” ca fiind de prisos. 
Se acceptă  

6.  La proiectul Anexei: La Capitolele V și VI Secțiunile se vor 

numerota în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 100/20107. 

Totodată, atragem atenţia că, capitolul reprezintă un element de 

structură complex al actului normativ. Prin urmare, acesta nu 

poate fi constituit dintr-un singur punct. 

Se acceptă  

7.  La proiectul Anexei: Proiectul se va revizui din punct de 

vedere redacțional în vederea eliminării greșelilor 

gramaticale comise. Totodată, remarcăm că, textul punctelor 

trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma 

instituită fără explicaţii sau justificări. Adițional, verbele 

utilizate în text se vor expune la timpul prezent, forma 

afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al 

dispoziţiei respective. 

Se acceptă  

 
Ministerul Economiei și Infrastructurii 

  

1.  În textul proiectului se vor face referințe numai la standardele 

ETSI deja adoptate de către Organismul Național de 

Standardizare (ONS) ca standarde moldovenești SM. Pentru a 

indica aceste standarde ETSI în actul normativ trebuie verificată 

disponibilitatea lor în Catalogul Standardelor Moldovenești 

www.estandard.md și apoi de inclus referințe cu indicativul și 

titlul corect, în limba de stat. Ca exemplu – indicativul 

standardului ETSI TR 102 581 se substituie prin indicativul din 

Se acceptă  

http://www.estandard.md/
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catalog - SM ETSI TR 102 581 V1.2.1:2017, etc. 

De menționat, că în conformitate cu art.15 din Legea cu 

privire la standardizarea națională nr.20/2016 în actele normative 

pot fi făcute referințe directe numai la standardele moldovenești 

publicate în limba de stat. 

2.  Subsecvent, luând în considerare art.6 alin.(1) lit. r) din Legea 

nr.20/2016 și faptul ca proiectul este bazată preponderent pe 

standarde tehnice ar fi oportună avizarea acestuia de către 

Institutul de Standardizare din Moldova. 

Nu se acceptă Prevederile art.6 alin.(1) lit. r) din 

Legea nr.20/2016 stabilesc atribuția 

organismului național de standardizare 

de avizare a proiectelor de acte 

normative, la solicitarea autorităților 

publice.  

Toate standardele ETSI la care se face 

referință în proiect sunt adoptate ca 

standarde moldovenești de către 

Institutul de Standardizare a Moldovei. 

 

 

Director                                                                    Octavian RĂU 


