
SINTEZA 

recomandărilor parvenite, în rezultatul consultărilor publice a proiectului cu privire la modificarea  

şi completarea Procedurii de cesionarea licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul  furnizării reţelelor şi   

serviciilor publice de comunicaţii electronice 

 

 Recomandările parvenite Decizia autorilor 

privind acceptarea 

recomandărilor 

Note 

  

S.A.”Moldcell” 

 

  

1. Conform p. 3 al Proiectului, Hotărîrea nr. 08 din 2010 se va completa cu 

un punct nou conform căruia “Licențele de utilizare a 

frecvențelor/canalelor radio și a resurselor de numerotare pot fi 

cesionate, de regula, numai în cazul cesionării rețelelor publice de 

comunicații electronice care utilizează resursele respective”. Întrebările 

care apar la acest punct și care considerăm că necesită a fi luate în 

considerare sunt: 

- Sintagma “de regulă” presupune în sine admiterea unor excepții 

de la regulă. În acest caz, pentru a se asigura respectarea tehnicii 

de elaborare a actelor normative care nu permit utilizarea 

sintagmelor ce pot crea situații de ambiguitate, conform art. 46 și 

art. 47 al. 2 din Legea nr. 317 din 18.07.2003, considerăm necesar 

a se specifica cazurile cînd cesionarea resurselor naturale implică 

cesionarea obligatorie a rețelelor? 

 

- De asemenea pentru a se evita ambiguitatea la interpretarea 

punctului 3, considerăm necesar a se specifica ce presupune 

acțiunea de ”cesionare a rețelei”. Spre exemplu, în cazul în care 

un operator de telefonie mobilă deține licență 2G și 3G și dorește 

să cesioneze o frecvență din 2G, cum se va proceda în acest caz? 

 

- În acest context dorim să menționăm că prevederea ce stabilește 

Se acceptă  Se exclude din proiect punctul  3'' și 

respectiv din p.9 alineatele b), c) și d. 



 2 

că cesionarea frecvenței poate avea loc numai la cesionarea 

rețelei, este o restricție în administrarea eficientă a resurselor de 

către furnizorii de comunicații și contravine principiului de 

neutralitate tehnologică. Pentru dezvoltarea armonioasă a 

rețelelor de comunicații considerăm că cesiunea resurselor 

naturale nu trebuie să fie condiționată de cesiunea rețelei. 

  

SRL “Arax-Impex” 

 

  

2. Se propune completarea procedurii în 3' cu un subpunct nou 4) cu 

următorul text “codurile și numerele naționale scurte din șirul de numere 

“1” și numerele din blocurile “814xxxxx”  și  “821xxxxx” – de regulă 

câte un număr.” 

 

Se acceptă parțial Subpunctul se va expune în următoarea 

redacție: 

 “4) codurile și numerele naționale scurte 

din șirul de numere “1” și numerele din 

blocurile “814xxxxx”  și  “821xxxxx” – 

câte un număr, cu excepția numerelor de 

forma 11x și numerelor pentru rutare 

17xx (unde x = 0..9).” 

 

 


