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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 modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 48 din 10 septembrie 2013  
 

Nr.                  Recomandări parvenite    Poziţia   ANRCETI Argumentarea poziţiei ANRCETI 

 
Ministerul Justiției 

  

1.  În clauza de adoptare, după sursa publicării Legii comunicaţiilor 

electronice nr.241/2007, cuvintele „şi completările” se vor 

exclude, deoarece, potrivit art.62 alin.(2) din Legea nr.100/2017 

cu privire la actele normative „modificarea actului normativ 

constă în schimbarea oficială a textului actului, inclusiv a 

dispoziţiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, 

excluderi sau completări ale unor părţi din text”. Astfel, 

accepţiunea cuvântului „modificarea” cuprinde şi completarea 

actelor normative. 

Semnalăm că, în conformitate cu art.3 alin. (4) lit.b), art.16 lin. 

(2) din Legea nr. 100/2017, proiectul actului normativ întocmit în 

temeiul unui act normativ de nivel superior nu poate depăşi 

limitele competenţei instituite prin actul de nivel superior şi nici 

nu poate contraveni scopului, principiilor şi dispoziţiilor acestuia. 

Se acceptă  
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Actele normative ale autorităţilor publice autonome sunt emise 

sau aprobate numai în temeiul şi pentru executarea legilor şi a 

hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii 

Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului. Acestea se 

limitează strict la cadrul stabilit de actele normative de nivel 

superior pentru executarea cărora se emit sau se aprobă şi nu pot 

contraveni prevederilor actelor respective, iar în clauza de 

adoptare a actelor normative ale autorităţilor publice autonome se 

indică expres actul normativ superior în temeiul căruia acestea 

sunt emise sau aprobate. 

Astfel, se va exclude referinţă la Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, deoarece aceasta nu conţine temei legal pentru 

emiterea prezentei hotărîri. 

2.  La pct. 1 cuvintele „în tot cuprinsul” se vor substitui cu cuvintele 

„în tot textul”, iar cuvintele „textul”, în ambele cazuri, se vor 

substitui cu „cuvintele”. 

Se va reţine că, în conformitate cu uzanţele de tehnică legislativă, 

cuvîntul „sintagma” se utilizează cu referire la un grup de două 

sau mai multe cuvinte între care există raporturi de subordonare; 

cuvîntul „textul” se foloseşte pentru individualizarea unor cuvinte 

şi cifre, cuvinte şi semne de punctuaţie, cifre şi semne de 

punctuaţie, iar în celelalte cazuri, pentru formularea dispoziţiilor 

de modificare şi completare, se utilizează termenii 

„cuvântul”/”cuvintele”, după caz, termenii „cifra”/”cifrele”. 

Dispoziţia propriu-zisă de modificare a clauzei de adoptare se va 

expune în următorul mod: „Clauza de adoptare va avea următorul 

Se acceptă  
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cuprins:”, urmată de redactarea noului text. Totodată, se va 

exclude alineatul al doilea din noul text propus pentru clauza de 

adoptare, întrucît actele normative enunţate nu reprezintă temei 

juridic pentru emiterea respectivei hotărîri.  

3.  La pct.2 atragem atenţia, că potrivit art. 65 alin. (1) din Legea nr. 

100/2017, abrogarea este un procedeu tehnico-juridic de 

suprimare prin care sunt scoase din vigoare prevederile actului 

normativ ce nu mai corespund echilibrului dintre cerinţele sociale 

de reglementare legală. Prin urmare, la propunerea abrogării 

subpct. 2), 5), 6), 11) şi 13) din pct. 3 se va folosi termenul „se 

abrogă” şi nu „se exclude”. Cuvintele „se exclude” se utilizează 

pentru omiterea anumitor cuvinte, propoziţii, fraze sau texte 

(observaţia este valabilă şi pentru subpct. 19)) 

Se acceptă  

4.  La pct. 3 din Proiectul Hotărârii: 

Dispoziţia de modificare se va expune în următorul mod:  

„prima propoziţie va avea următorul cuprins:”, urmată de redarea 

modificărilor. 

Se acceptă  

La subpct. 1) se va utiliza dispoziţia de modificare: „subpunctul 

1) va avea următorul cuprins:”, urmată de redarea modificărilor, 

dar fără a se menţiona varianta actuală a textului. 

Se acceptă  

Totodată, atragem atenţia că, urmează a se menţiona despre 

completarea respectivului punct cu subpct. 1
1
), utilizîndu-se 

formularea: „se completează cu subpunctul 1
1
) cu următorul 

cuprins:”, iar […] 

Se acceptă  
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[…], iar expunerea literelor a), b) şi c) este inutilă, în măsura în 

care acestea se regăsesc deja în textul actual.  
Nu se acceptă După modificarea subpct.1) din pct. 

20, literele a), b) şi c) nu se mai 

regăsesc în acest subpunct, respectiv, 

acestea sunt cuprinse în subpunctul 

nou, 1
1
), al pct.20. 

5.  Din dispoziţia de modificare a subpct. 4) se vor exclude cuvintele 

„se modifică şi” (observaţia este valabilă pentru toate cazurile 

similare din textul proiectului: subpct. 12), 18), 35), 40) lit.b))  

Se acceptă  

6.  La subpct. 5) cuvîntul „sintagma” se va substitui cu „cuvintele” (a 

se vedea şi subpct.40) lit. c)), iar cuvintele „se modifică şi va avea 

următorul cuprins” se vor substitui cu cuvintele „se substituie cu 

cuvintele”. Concomitent, semnalăm că, în virtutea caracterului 

obligatoriu al actelor normative, cuvintele „în vigoare” se vor 

exclude (a se vedea şi subpct. 18), 40) lit.b)). 

Se acceptă  

7.  Pct. 5 se va exclude, deoarece este inutil, în măsura în care toate 

actele normative urmează a fi publicate în mod obligatoriu în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, potrivit art. 76 din 

Constituţie şi art. 1 din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind 

modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale. Or, 

nepublicarea actului normativ atrage inexistenţa acestuia.  

Se acceptă  

 
Ministerul Economiei și Infrastructurii 

  

1.  La pct. 3 din proiectul HCA (care se referă la redacţia nouă a 

subpct. 1) din pct.20 din Regulament), de reflectat prevederile 

art.65 alin. (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, 

deoarece conform prevederilor alin. (4) din acelaşi articol, 

Se acceptă  



      

 

         Page 5 
 
 

 

ANRCETI are dreptul de a obliga furnizorii de reţele publice de 

comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice 

accesibile publicului să publice informaţiile prevăzute la alin. (1) 

din articolul dat, conţinutul cărora este explicit desfăşurat în alin. 

(2). 

2.  La pct. 3 din proiectul HCA (care se referă la redacţia nouă a 

subpct. 4) din pct. 20 din Regulament), după cuvintele „ , cu 

contractul tip de furnizare a serviciilor,” de completat cu cuvântul 

„iar” pentru o divizare logică a propoziţiei. 

Se acceptă  

3.  La pct. 3 din Nota informativă de indicat numărul corect al 

Directivei 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile 

utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de 

comunicaţii, modificată prin Directiva 2009/136/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 

(anume această redacţie a Directivei este transpusă în Legea 

comunicaţiilor electronice nr.241/2007 în vigoare). 

Se acceptă În nota informativă se exclude 

referinţa la Directiva respectiva a 

Parlamentului European şi 

Consiliului, deoarece  Proiectul de 

Hotărâre nu reprezintă un exercițiu de 

transpunere a legislației UE în 

domeniu, ci se încadrează spiritului 

legislației europene, constituind o 

măsură de implementare a Legii nr. 

241/2007. 

4.  La pct. 5 din Nota informativă se menţionează că „utilizatorii 

finali cor beneficia, în special, de un nivel minim de siguranţă 

juridică în relaţiile lor contractuale cu furnizorul de serviciu de 

telefonie accesibil publicului” nefiind clar, dacă de asemenea 

siguranţă juridică ar beneficia şi utilizatorii finali ale altor servicii 

de comunicaţii electronice accesibile publicului. Totodată din 

Se acceptă  
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contextul modificărilor propuse în proiectul HCA rezultă că 

modificările respective sunt aplicabile tuturor tipurilor de servicii 

de comunicaţii electronice accesibile publicului. Prin urmare, se 

propune de substituit cuvintele „furnizorul de serviciu de telefonie 

accesibil publicului” prin cuvintele „furnizorul serviciilor de 

comunicaţii electronice accesibile publicului”. 

 
Consiliul Concurenței 

  

1.   Plenul Consiliului Concurenţei, în cadrul şedinţei din 01 

noiembrie 2018, a examinat, în temeiul prevederilor art.39 39 lit. 

c) şi art.41 alin. (1) lit. d) al Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 

2012, proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

de Administraţie al ANRCETI nr. 48 din 10 septembrie 2013 cu 

privire la aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea 

serviciilor publice de comunicaţii electronice şi, în limitele 

competenţei sale, comunică despre lipsa propunerilor şi obiecţiilor 

pe marginea acestuia.   

  

  

Director ANRCETI                                                 Octavian RĂU 


