Noti informativd
la proiectul cu privire la modificarea gi completarea
133 din 24 febrruarie2014

hotirflrii Guvernului nr.

1. Condifiile ce au impus la elaborarea proiectului qi

principalele

prevederi ale acestuia
Prezentul proiect de hotdr6re a Guvernului opereazd, modificdri la hotdrdrea
Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 privind crearea conceptului sistemului
informa{ional automatizat,,Registrul obiectelor de infrastructur6 tehnico-edilitard"
gi are drept scop modificaxea punctului 14 alin. 4), care prevedea c5, subdiviziunile
Ministerului Tehnologiei Informalionale gi Comunicaliilor, agenlii economici
piva\i creeazd gi lin evidenla relelelor de comunicalii electronice. insd, reeqind din
prevederile art.8 alin. (1) al Legii comunicatiilor electronice nr. 241-XVI din 15
noiembrie 2007, autoritatea care reglementeazd activitatea in domeniul
comunicatiilor electronice qi al tehnologiei informa{iei, asigurd implementarea
strategiilor de dezvoltare a domeniilor menlionate gi supraveghe az6, respeclarea
legislafiei in domeniul comunicaliilor electronice de cdtre furnizorii . de re{ele
gi/sau servicii de comunicalii electronice este Agen{ia Nalionald pentru
Reglementare in Comunicalii Electronice gi Tehnologia Informaliei. Concomitent,
conform prevederilor art.23 la legea sus citat6, furnizarea relelelor gi/sau
serviciilor publice de comunicalii electronice este supusd regimului de autorizare
generald, fdrd vreo decizie sau vreun alt act administrativ. Concomitent, conform
prevederilor art.23 la legea sus citatd, fimizarea retelelor gilsau serviciilor publice
de comunicatii electronice este supusd regimului de autorizare generald; fErd vreo
dectzie sau vreun alt act administrativ.
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr.28 din
10.03.2016 privind accesul pe proprietdli gi utilizarea partajatA a infrastructurii
asociate relelelor publice de comunicaJii electronice, ANRCETI are atribulia de
realizare a unui inventar digital detaliat al relelelor publice de comunicalii
electronice qi al elementelor de infrastructurd asociate acestora. Toti fumizori dq
refele publice de comunica{ii electronice au obligatia de a transmite Agentiei,
precum qi de a actvaliza anual, pind in data de I iulie a fiecirui an, informalii
complete privind natura, disponibilitatea gi localizarea geograficd a re{elelor
publice de comunicaJii electronice pe care le opereazd qi a elementelor de
infrastructurd asociate acestora. Realizarea inventarului digital detaliat presupune
qearea unei hd4i digitale a reJelelor publice de comunicaJii electronice qi a
elementelor de infrastructurd asociate acestofa.
Reieqind din prescriptiile normelor indicate mai 'sus, proiectul elaborat
propune inlocuirea agentului care are atribuJiile de reglementare in domeniul
comunicaliilor electronice - $i anume Agenlia Nalionald pentru Reglementare in
comunicatii Electronice gi Tehnologia Informaliei, care este responsabilul
principal al acestui domeniu.
' Concomitent la intocmirea documentatiei necesare pentru inregistrarea
Ca{3s!ru
obiectelor de infrastructurd tehnico-edilitard, Aggnlia Relalii Funciare 9i

va colabora in afard de alte autoritdfi qi cu Agen{ia Nalionald pentru Reglementare
in ComunicaJii Electronice qi Tehnologia Informaliei, in acest context fiind
completat qi pct.22 al proiectului.
2. Argumentarea economico-fi

nanciarl

Modificdrile propuse in proiectul Hotiririi Guvemului nr. 133 din 24.02.2014
nu presupun in sine alocarea cdrorva surse financiare in urma completirilor
propuse la hotdrirea in cauzd. Proiectul elaborat vine doar cu precizarca autoritefli
care este responsabild de domeniul comunicatiilor electronice.
3. Respectarea transparentei

in procesul decizional

Proiectul privind modificdrile ce se opereazd la hotdrdrea Guvernului nr. 133
din 24 febwarie 2014 a fost plasat pe pagina web a Agen{iei, compartimentul
"Transparenla decizional6", directoriul "Proiecte de acte legislative gi normative".
Proiectul a fost examinat de cdtre Ministerul Finanlelor, Ministerul Economiei,
Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Construcfiilor, Ministerul Transporturilor qi
Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Tehnologiei Informatiei gi ComunicaJiilor,
Agenlia Nagionald pentru Reglementare in Comunica{ii Electronice qi Tehnologia
Informaliei, Agenlia Nalionald pentru Reglementare in EnergeticS, Centrul de
Guvernare Electronici, Congresul Autoritelilor Locale din Moldova, qi supus
expertizei anticorup!ie.
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