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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICQRUPŢIE
Nr. ELO1S/5600 din 03.12.2018

Ia proiectul de Iege pentru moclificarea articolului 7 cIir Legea
comunicaţiilor eiectronice
Prezentui raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Naţional Anticorupţie al
Repubiicii Moidova în baza Legii nr.100/2017 cu privire ia acteie normative, a Legii nr.1104/2002 cu
privire ia Centrui Nationai Anticorupţie, a Legii integrităţii nr.82/2017 i a Metodoiogiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiecteior de acte legisiative i normative, aprobată prin Hotărârea
Colegiuiui Centruiui nr.6 din 20 octombrie 2017.

k A.naliza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului
l.1. lertinena autorului, categeriei propuse a actului

i a rocedurii de romovare a roiectului
Autor ai proiectuiui de act normativ este Parlamentui RM, iar autor nemijiocit este un grup de
deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art.73 din Constituţia Repubiicii Moidova i art.47 aiin.(3)
din Reguiamentui Pariamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.
Categoria actuiui iegisiativpropus este Lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie i
art.6-12 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

1.2. espectarea rigorilor de transarenţă în rocesul

decizional la promovarea roiectului
Conform art.8 ai Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesui decizionai “etapele asigurčrii

transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt:
a) inforrnarea publicului referitor /a iniţierea elaborčrii deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesote a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor pčrţi interesate;
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d) examinarea recomandčri/or cetčţeni/or, asociaţiilor constituite în corespundere cu iegea, altor părţi
interesate în procesul de elaborare a proiecte/or de decizii;
e) informarea publicului referitor /a deciziiie adoptate.
Proiectul supus expertizei şi nota informativă la acesta au fost plasate pe pagina web a Pariamentului
Republicii Moldova www.parlament.md, fiind asigurat accesul părţilor interesate la proiectul
prenotat.
Totusi, autorul proiectului nu a asigurat informarea publicului referitor la iniţierea elaborării
prezentului proiect, condiţie prevăzută de art.8 lit.a) din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional.
Având în vedere că proiectul a fost plasat pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova şi părţile
interesate au acces la proiect, se constată că în procesul de promovare a proiectului asigurarea
transparenţei decizionale, stabilite de Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional,
a fost în mare parte asigurată.

1.3. Scopui anunat i scopul real
aI proiectului
Potrivit notei informative, proiectul este elaborat în scopul „executčrii Deciziei protoco/are privind
organizarea interactiunii în domeniu/ com unicaţiilor e/ectronice, semnate în tre reprezen tanţii politici
pentru reglementareo transnistrianč /a data de 25 noiembrie 2017, în particular, pentru suplinirea
cadrului iegal cu privire la reţelele de comunicaţii electronice cu prevederi ce ar contribui la
reintegrarea Republicii Moldova ‚i aducerea în câmpul lega/ în domeniu/ comunicaţiiior electronice a
furnizorilor de reţele i/sau servicii de comunicaţii electronice din stânga Nistrului".
Totodată, autorul menţionează că: „Modificčriie ‚i completčrile la articolul 97 din Legea
comunicaţiilor electronice nr.241/2007 au ca scop crearea normelor legale care ar permite realizarea
de cčtre Guvern i autoritčţile publice centrale corespunzčtoare a acţiunilor în vederea oferirii
furnizorului de reţele i,ĺsau servicii de comunicaţii mobile celulare terestre din raioanele din stânga
Nistrului .şi mun. Bender a posibilitčţii Jegalizčrii explootčrii reţelelor respective prin aplicarea cadrului
legal naţiona ceea ce va permite restabiiirea conexiunii telefonice directe între ambeie maiuri ale
Nistrului
“.

Analizând normele elaborate, se constată că prin proiect se propun amendamente cadrului legal ce
vizează domeniul comunicaţiilor electronice, în vederea intervenţiei juridice prin reglementarea
relaţiilor ce vizează furnizorii de reţele i/sau servicii de comunicaţii electronice din localităţile din
stânga Nistruíui. Astfel, prin proiect se propune cu acordul titularului de licenţă, să limiteze teritoriul
în care este valabilă licenţa de utilizare a canalelor si frecvenţelor radio, să elibereze licenţa de
utilizare a canalelor i frecvenţelor radio doar unităţilor administrativ-teritoriale din stânga Nistrului i
municipiului Bender, etc.
Prin urmare, se constată că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde scopului
real al proiectului.
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IA.

lrteresu1 pulic şi irteresele prĺvate
prorrovate prir proiect

Prin proiect se promovează interesul public de a asigura reintegrarea Republicii Moidova, prin
reglementarea expresă a relaţiiior ce ţin de interacţiunea în domeniul comunicaţiiior electronice cu
furnizorii de reţele i/sau servicii de comunicatii electronice din localităţile din stânga Nistrului, în
contextul Deciziei protocolare privind organizarea interacţiunii din domeniul comunicaţiilor
electronice semnate între reprezentanţii politici pentru reglementarea transnistriană Ia data de 25
noiembrie 2017.

1.5. ustificarea soluiiior proiectului
l.5.. Suficienţa argumentării din nota informativă.
În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire Ia actele normative, proiectele de acte
normative sunt însoţite de „nota informativă care cuprinde:
a) denumirea sau numele autoruiui sí, după caz, a participanţilor ĺa elaborarea proiectului actului
normotiv;
b) condiţiiĺe ce au impus elaborarea proiectului actului normativ ifinalităţiie urmărite;
c) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea ĺegislaţiei
nationaie cu legislaţia Uniunii Europene,'
cJ) príncipalele prevederi ale proiectului ‚i evidenţierea elementeior noi;
f) modul de încorporare a actuiui în cadrui normativ în vigoare".
În conţinutul notei informative se stabileşte necesitatea şi temeiul elaborării proiectului, se prezintă
argumentarea de rigoare şi se analizează principalele prevederi cu evidenţierea elementelor noi
aduse în legislaţia naţională, în conformitate cu prevederile art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la
actele normative.
1.5 2. Argumentarea economică-financiară.
Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normatíve, nota informativă trebuie să
co nţi nă e) fundamentarea economico-financiară
.

„

“.

Reieşind din argumentele prezentate în nota informativă, cât şi din prevederile proiectului, se
constată că implementarea acestuia nu presupune cheltuieli financiare din bugetul de stat. În acest
sens, în nota informativă se menţionează că: „La implementarea proiectului nu este necesară
instituirea unor noi structuri, angajarea personalului adiţionai, respectiv nu vor fi necesare careva
cheituieii din bugetui de stat".
.5.3. Efectuarea analizei impactului de regiementare.
Potrivit art.25 din Legea nr.100/2017 „Dacă proiectul prevede regiementări cu impact asupra
activităţii de întreprinzător, în caiitate de studiu de cercetare se realízează doar anaiiza impactuiui de
reglementare, efectuată în modul stabilit de legisiaţie". De asemenea, conform art.34 alin.(4) din
egea menţionată supra „Proiecteie actelor normative ce regiementează activitatea de întreprinzător
se remit spre expertiză grupuiui de iucru ai Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de
întreprinzător, împreună cu analiza impactuiui de regiementare".
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Se constată că prezentul proiect nu a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate
cu prevederile egii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător şi a Hotărârii Guvernului nr.1230/2006 cu privire Ia aprobarea Metodologiei de analiză
a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare.
Prin proiect se stabilesc prevederi care vizează în mod nemijlocit titularii licentelor cărora li se va
limita teritoriul în care este valabilă licehţa de utilizare a canalelor i/sau frecvenţelor radio. La fel,
proiectul conţine reglementări ce stabilesc eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor i/sau
frec\/enţelor radio valabile doar în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului i municipiului
Bender. Aceste licenţe vor fi eliberate prin încredinţare directă furnizorului autorizat care deja are
construită reţea publică de comunicaţii electronice mobile celulare terestre în unităţile respective.
Prin urmare, prevederile propuse au impact direct asupra acestor categorii de întreprinzători, fapt ce
necesită efectuarea în privinţa proiectului prenotat a analizei impactului de reglementare, efectuată
în modul stabilit de legislaţie.
Circumstanţa în cauză poate constitui o încălcare a principiilor de previzibilitate a reglementării
activităţii de întreprinzător, de echitabilitate şi proporţionalitate în raporturile dintre stat şi
întreprinzător.
Nota informativă urmează a fi completată cu actul de analiză a impactului de reglementare i cu
avizul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

.

Aaza gereraă a facor[or e rs ae proectu
i.1. imIaju oiectului

Potrivit art.54 al Legii nrlOO/2017 cu privire la actele normative “textui proiectuiui actului normotiv se
elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguii: [...j
a) se expune într-un limbaj simpiu, ciar şi concis [...]
c) terminologia utiiizată este constantă, uniformă si corespunde celei utilizate în aite acte normative,
în iegislaţia Uníunii Europene si în alte instrumente internaţionaie la care Republíca Moldova este
parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...]
e) se interzicefolosirea neologismeior dacă există sinonime de largă răspândire, í...I
f) se evităfolosireo [...] a cuvintelor i expresíilor [...j care nu sînt utiiizate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautologiile juridice;
h) se utiiizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice, [. . .]“.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticale
şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele
n o rm ative.

.2. Ceerera egsIativ a jroiectuui
În textul proiectului s-au identificat norme contradictorii cu art.3 alin.(3), art.26 alin.(26) art.26 alin.
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ale Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007, în ceea ce príveşte competeţa Guvernului de a
stabiii condiţiile şi termenului de valabilitate Ia prelungirea licenţelor de utilizare a canalelor şi
frecvenţelor radio.
(11)

Analiza detaliată a incoerenţelor constatate este efectuată la compartimentul lll al prezentului Raport
de expertiză.

lÍ3. Activitatea agervţilor publici şi a eritităţilor
publice reglemeritată îri proiect
Proiectul conţine reglementări ce vizează activitatea Agenţia Naţionale pentru Reglementare în
Cornunicaţii Electronice şi Tehnologia lnformaţiei care va avea dreptul, cu acordul titularului de
licenţă, să limiteże teritoriul în care este valabilă licenţa de utilizare a canalelor i frecvenţelor radio,
să elibereze licenţe de utilizare a canalelor i frecvenţelor radio doar unităţilor administrativteritoriale din stânga Nistrului i municipiului Bender, etc.
Totodată, proiectul implică activitatea Agenţiei Servicii Publici care va autoriza în calitate de furnizor
de reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice agenţii
economici din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiului Bender.

ÍÍ.I. Atirigeri aÍe crepturilor omuÍui care pot i
cauzate ia apÍicarea proiectului
Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de
Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.

Í. Arializa cetaiată a factorilor de risc şi a riscurior de corupie

ale proiectului
-1Art.l art.97 aliri.(13) potrivit proiectului
(13) Drept compensaţie pentru acordul titularului de licenţă privind limitarea teritoriului în care
este valabilă licenţa deţinută, în conformitate cu alin.(12) lit.a), Agenţia are dreptul să
prelungească termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio,
stabilit la art.26 alin.(27) lit.a) pentru o perioadă suplimentară care să nu depăească 5 ani.
Licenţele de utilizare a canalelor si frecvenţelor radio. care se prelunesc în conformitate cu
prezentul alineat. precum si perioada suplimentară pentru care se prelungesc licenţele. se
stabilesc de Guvern, în baza acordului titularului de licenţă.

Obiecţii:
Norma dată reglementează situatia, potrivit căreia, în condiţiile în care titularul de licenţă exprimă acordul
Agenţiei să limiteze teritoriul în care este valabilă licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio,
Agenţia are dreptul să prelungească termenul de valabilitate a licenţeiorrespective pentru o perioadă
suplimentară care să nu depăească 5 ani. Totodată, norma prevede că condiţiile de prelungire a licenţelor
de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio si a perioadei supiimentare pentru care se prelungesc
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icentele, se \/or stabiii de către Guvern. De asemenea, în conţinutui normei se stabilete că licenţele se vor
prelungi „în conformitate cu prezentul alineat", însă, alineatul respectiv prevede doar posibilitatea prelungirii
licenţei „pentru o perioadă ce nu trebuie sč depčească 5 ani' fără a stabili alte conditii în care se vor
preiungi licenţele respective.
În acest sens, din redacţia normei reiese că termenul de valabilitate al licenţei respective în condiţiile
eliberării acordului privind limitarea teritoriului în care este valabilă, licenţa se prelungete pentru o
perioadă suplimentară de 5 ani. Însă, adiţional (concomitent) în normă se stabilete că perioada
suplimentară pentru care se preIungete Iicenţa se ‘a stabili de către Guvern, ceea ce generează riscuri de
corupţie, prin crearea unei concurenţe dintre condiţiile ce vizează prelungirea termenului de valabilitate a
licentelor.
Astfel, din norma dedusă rezultă că stabilirea condiţiilor i perioadei pentru care se prelungete licenţa de
utilizare a canalelor i frecvenţelor radio se deleagă în competenţa Guvernului. Delegarea unor astfel de
competenţe Guvernului va contribui la apariţia elementelor cu risc puternic de coruptibilitate: lărgirea
atribuţiilor discreţionale, stabilirea absolută (arbitrară) a perioadei suplimentare pentru care se prelungesc
licenţele, cerinţe exagerate pentru realizarea drepturilor titularilor de licenţă.
În acest sens, se creează un risc iminent de a stabili în mod discreţionar, în dependenţă de interes, condiţii si
termene favorabile de prelungire a licenţei de care vor beneficia titularii de licenţă care au eliberat acordul
pentru limitarea teritoriului în care este valabilă licenţa în raport cu titularii de licenţă care nu au eliberat
acordul pentru limitarea teritoriului în care este valabilă licenţa, dei, în realitate, licenţa de utilizare a
canalelor i frecvenţelor radio nu este valabilă pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din stânga
Nistrului.
Portrivit art.26 alin.(26) al Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007: “Prelunairea şi reperfectarea licenţei
se efectueazč în conditii similare procedurii de eíiberare a licenţeL iar suspendorea, reluarea valabilităţii şi
retragerea licenţei se efectuează in condiţiile prevčzute de Legea nr.451/2001 privind reglementarea prin
licenţiere a activitčţii de întreprinzčtor".
La fel, potrivit art.26 alin.(11) al Legii menţionate supra, „Modul de solicitare. ocordare. susoendare si de
retraaere a licentei de utilizare a canalelor sau frecvenţeior radio se stabileste de Leaea nr.160ĺ2011 privind
regíementarea prin outorizare a activitčţii de întreprinzčtor în partea în care nu este reglementat de prezenta
lege
“.

Având în vedere că potrivit art.3 alin.(3) al Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007, „Canalele,
frecvenţeíe radio şi resursele de numerotare sunt resurse limitate aflate în proprîetatea publicč a statului",
prelungirea termenului de valabilitate al licenţelor i stabilirea unor alte condiţii (de Guvern), decât cele
stabilite prin Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 i Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător, va duce la acordarea unor drepturi excesive de a stabili norme
„convenabile" pentru a prelungi licenţele respective în alte condiţii, mai favorabiie. Referitor la competenţa
Guvernului, art.30 alin.(30) al Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007, prevede că Guvernul este
competent să stabilească cuantumul taxei de licenţă nu i condiţiile de prelungire a licenţei pentru utilizarea
canalelor 5i frecvenţelor radio.
Totodată, nu sunt clare condiţiile care vor trebui să le întrunească titularii de licenţă pentru a putea beneficia
de prelungirea termenului de valabilitate a licenţei deţinute deja, or doar exprimarea acordului titularului de
licenţă nu poate fi considerată suficientă pentru a putea beneficia de prelungirea termenului de valabilitate
a licenţei.
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Recomandări:
Excluderea textului „Licenţele de utilizare a canalelor ‚ifrecvenţelor radio, care se prelungesc în conformitate
cu prezentul alineat, precum si perioada suplimentarb pentru care se prelungesc licenţele, se stabilesc de
Guvern. în baza acordului titularului de ĺicentč'.
Completarea articolului 97 cu prevederi care să prevadă clar condiţiile i perioada expresă pentru care se
preiungesc licenţele de utilizare a canaleior i frecvenţelor radio, în dependenţă de mărimea ariei de limitare
a vaiabilităţii licenţei (perioadă suplimentară de Ia 1 an Ia 5 ani).
Factori de risc:
• Concurenţa normelor de drept
• Prejudicierea intereselor contrar interesuiui public
• Atribuţii excesi\/e, improprii sau contrare statutului
entităţii publice
• Atribuţii care admit derogări si interpretări abuzive

Riscuri de corupţie:
• Generale
• Încurajarea sau facilitarea actelor de:

corupere pasivă
corupere activă
• I.egalizarea actelor de:
abuz de serviciu
depăire a atribuţiilor de serviciu
-

-

-

-

V. Corcza exetze
Proiectul este o iniţiativă legislativă a unui grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova care
are drept scop „crearea normelor legale care ar permite realizarea de cbtre Guvern i autoritbţile
publice centrale corespunzbtoare a acţiunilor în vederea ofeririifurnizorului de reţele i,ĺsau servicii de
comunicaţii mobiie celuiare terestre din raíoanele din stânga Nistrului i mun. Bender a posibilítbţii
legalizbríi exploatbrii reţelelor respective prin aplicarea cadrului legal naţional, ceea ce va permite
restabilirea conexiunii telefonice directe între ambele maluri ale Nistrului".
Totodată, menţionăm că proiectul respectă parţial rigorile de transparenţă impuse de Legea
nr.239/2008 privind transparenţa În procesui decizional, dat fiind faptul că autorul nu a asígurat
realizarea unei etape de transparenţă a procesului decizional. De asemenea, proiectul propus nu este
însoţit de analiza impactului de reglementare, iar nota informativă corespunde parţial exigenţelor
stabilite la art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, din considerentul lipsei
argumentelor privind analiza impactului de reglementare i al avizului Grupului de lucru al Comisiei
de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, necesare pentru asigurarea respectării
drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.
Deşi prevederile proiectului reglementează aspecte de interes public, unele dintre acestea sunt
expuse într-un mod confuz, cu riscul aplicării discreţionare a acestora, ceea ce va favoriza comiterea
manifestărilor de corupţie. În special, se atestă norme contradictorii referitoare la delegarea
cornpetenţei Guvernului de a stabili condiţiile şi termenul de valabilitate cu care se vor prelungi
licenţele de utilizare a canalelor şi frecvenţelor radio, fapt ce stabilesc drepturi excesive,
discreţionare, constituind astfel un potenţial pericol de coruptibilitate ce riscă să atenteze la o
aplicare neuniformă a cadrului normativ. Astfel, reglementarea normeior în redacţia propusă fără a
exclude efectul coruptibil identificat, va servi ca un prilej de a se abate de la normele generale, pentru
a servi unor scopuri personale.
Pentru a evita confuziile şi diferenţele de tratare a normelor care conduc la apariţia riscurilor de
corupţie, se impune o redactare a acestora prin prisma recomandărilor înaintate în prezentul Raport
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de expertiză anticorupţie.

03.12.2018

Expert al Direcţiei legisiaţie i expertiză anticorupţie:
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