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Către Dl Pavel Filip 
Ministrul tehnologiei informației și comunicațiilor 
 
Copie: Dl Valeriu Lazăr 
Viceprim-ministru, Ministru al Economiei 
 
 
Ref: Avizul AmCham la proiectul de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii 
asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice (în continuare ”proiect de lege”) 
 
Nr 11 din 21 februarie 2014 
 
 
Stimate domnule Filip,  
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare AmCham), venim să Vă 
asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni. 
 
Prin această adresare Vă transmitem avizul nostru la proiectul de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea 
partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. 
 
Salutăm deschiderea Ministerului tehnologiei informației și comunicațiilor pentru un proces activ de consultări pe 
marginea proiectului de lege cu reprezentanții businessului din domeniul comunicațiilor electronice. Totodată, 
exprimăm îngrijorarea noastră cu privire la art. 26, alin. (2) din proiectul de lege care este formulat în următoarea 
redacție: 
„(2) Autorizarea lucrărilor de construire (instalare) a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de 
infrastructură asociată acestor reţele, inclusiv a reţelelor interne de acces în bandă largă, coordonarea proiectelor de 
realizare a traseelor sistematizate cablate şi spaţiilor tehnologice pentru instalarea echipamentelor şi altor elemente 
de infrastructură a reţelelor interne de acces în bandă largă se va face cu avizul conform al Agenţiei în baza 
normelor tehnice specifice, aprobate prin hotărîre de Guvern.” 
 
Considerăm cerința nouă privind avizarea de către Agenție a tuturor proiectelor de construcție a rețelelor drept o 
cerință absolut inoportună, în mod special din următoarele motive: 
 

 Nu este clar care este obiectul avizului și ce anume va verifica și confirma Agenția. Menționăm că avizul 
respectiv se referă la respectarea unor norme în construcții, iar respectarea normelor în construcții este 
competența Inspectoratului de stat în construcții și altor autorități relevante (spre exemplu, Serviciul Sanitar, 
Centrul Național pentru Frecvențe Radio, Inspectoratul Ecologic de Stat, Departamentul arhitectură din 
autoritatea publică locala, etc.). Nu este clară esența avizului Agenției, precum și competențele și resursele 
Agenției pentru a îndeplini aceste funcții. În asemenea circumstanțe avizarea Agenției va reprezenta o 
barieră şi o îngerință nejustificată în activitatea de întreprinzător; 

 În prezent asemenea cerință nu există și nu s-au constatat deficiențe esențiale pentru a delega în acest sens 
competențe noi Agenției; 

 Legislația comunitară nu atribuie asemenea funcții Autorității de reglementare și în nicio țară din UE 
Autoritatea de reglementare nu are asemenea atribuții. Alineatul în cauză a fost preluat din art. 25. alin. (2) al 
Legii României nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, dar care nu 
prevede necesitatea unui asemenea aviz; 

 Atribuirea Agenției unor asemenea competențe inevitabil va duce la mărirea contribuțiilor anuale vîrsate de 
furnizori pentru întreținerea Agenției peste nivelul de 0.3% din cifra lor de afaceri anuală. Prin urmare, 
această modificare va veni în contradicție cu declarațiile și eforturile Guvernului privind reducerea 
obstacolelor în activitatea de întreprinzător și a poverii financiare asupra businessului; 
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 Dezvoltarea reţelelor de acces la Internet în bandă largă are o însemnătate deosebită pentru asigurarea 
dezvoltării şi creşterii competitivităţii economiei ţării, precum şi incluziunii sociale a populaţiei. În practica 
internaţională, statele contribuie la dezvoltarea reţelelor în bandă largă, prin înlăturarea barierelor, 
simplificarea procedurilor şi micşorarea taxelor aferente. Modificarea în cauză ar avea un efect invers. 
Introducerea nejustificată a unei autorizaţii noi pentru dezvoltarea reţelelor şi creşterea eventuală a taxelor 
pentru agenţii economici nu numai că nu ar facilita atingerea obiectivelor Strategiei Digitale 2020, în special 
în ceea ce priveşte asigurarea accesului naţional în bandă largă, dar ar crea piedici serioase în realizarea 
acestei strategii. 

 
Avînd în vedere importanța subiectului abordat pentru sectorul comunicaţiilor electronice, rugăm respectuos luarea în 
considerație a argumentelor invocate în vederea excluderii din art 26, alin. (2) al proiectului de lege a competenței 
Agenției de a emite avizul respectiv. 
 
Vă mulţumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 
 
Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 
 
 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 


