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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind 

aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei pentru anul 2019 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite  

Programul de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI) pentru anul 2019 este elaborat în scopul asigurării transparenței 

procesului decizional din cadrul ANRCETI la executarea atribuţiilor de 

reglementare a domeniilor din competența ANRCETI. 

Programul conţine denumirile reglementărilor ce urmează a fi elaborate în 

anul 2019, domeniile ce urmează a fi reglementate precum și referințele la actele 

legislative care servesc drept temei pentru elaborarea/revizuirea reglementărilor 

propuse și termenele de realizare a acestora. 

Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 a fost republicată în Monitorul 

Oficial nr. 399-410 din 17.11.2017, art. 679 cu toate modificările introduse, dându-

se elementelor o nouă numerotare. 

Totodată, prin Legea pentru modificarea unor acte legislative  nr. 8/2018 

(Monitorul Oficial nr. 58-66 din 23.02.2018, art. 137) și Legea nr. 100  din  

07.06.2018 pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice 

nr.241/2007 (Monitorul Oficial nr. 235-244 din 29.06.2018, art. 378) au fost 

operate un șir de modificări la Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, care 

condiționează necesitatea revizuirii și actualizării reglementărilor existente în 

concordanță cu prevederile Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 

679). 

2. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Nu este necesitate. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

În acest sens, în temeiul și în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea  

cu privire la actele normative  nr. 100/2017 (Monitorul Oficial nr.7-

17 din 12.01.2018, art. 34), ANRCETI își propune ca în anul 2019 să elaboreze/ 

revizuiască, în principal, reglementările în vederea: 

1) asigurării concurenței efective pe piața serviciilor de comunicații 

electronice, continuarea revizuirii pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele 

proprii de telefonie fixă (Piaţa 3) şi a pieței de terminare a apelurilor voce în 

reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7); 

2) aprobarea Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de 

către ANRCETI; 

3) perfecţionării regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul 

comunicațiilor electronice; 

4) modificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație în vederea 
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actualizării acestora. 

4. Fundamentarea economico-financiară  

Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului 

proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare. 

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

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în 

temeiul și în conformitate cu cerințele legislației naționale și europene, nu vine în 

contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte. 

În urma aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea cadrului 

normativ conex. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație 

al ANRCETI a fost plasat pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, 

compartimentul Transparența decizională, secțiunea Proiecte în derulare, pentru 

perioada xx decembrie 2018 – xy decembrie 2018. 

7. Concluzii 

       În dependență de modificarea cadrului legal/normativ/de reglementare, 

documentelor de politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului 

comunicaţiilor electronice, comunicațiilor poștale, de evoluţiile pieţei, după caz, va 

completa cu noi acțiuni și/sau va propune corectarea acţiunilor prevăzute în 

Programul nominalizat.  

 
 

http://www.anrceti.md/

