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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea  unor măsuri pentru 

reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz 
 
 

1.  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor a fost sesizată în fond în vederea examinării şi întocmirii raportului, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea  unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 
3600-3800 MHz, PL.X355/17.06.2008. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile din partea Consiliului Legislativ nr.171/19.02.2008, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi nr.355/09.09.2008. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2008 urmăreşte optimizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio 2600-3800 MHz şi a introducerii 
sistemelor BWA, motiv pentru care este necesar ca Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A. să elibereze benzile de frecvenţe radio 3600-3656 
MHz şi 3700-3756 MHz. Suma încasată cu titlu de taxă de licenţă se constituie venit la bugetul de stat, iar valoarea despăgubirii acordate Societăţii 
Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. pentru eliberarea benzilor de frecvenţe se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Amendamentele adoptate de Comisie au rezultat în urma analizelor realizate împreună cu reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei şi ai Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A. 

Comisia consideră că forma aprobată şi propusă plenului Camerei Deputaţilor spre adoptare contribuie la îmbunătăţirea calităţii comunicaţiilor 
în bandă largă, în folosul cetăţenilor şi al companiilor, reprezentând un catalizator major al progresului către o nouă economie bazată pe cunoaştere. 
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În şedinţa din data de 30.09.2008, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi proiectul de lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: din partea 

Guvernului: dl. secretar de stat Constantin Teodorescu (Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei) şi dra Alina Saioc, iar din partea  
Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A, a participat dl Horia Ţârnariu. 

 
4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 15 membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de 

voturi a membrilor prezenţi. 
 

5. Senatul a adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea  unor măsuri pentru 
reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz în şedinţa din data de 12 mai 2008.  

 
6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 
 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 

 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. Varujan Pambuccian     Valeriu Ungureanu 
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Nr 
crt 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0. 1. 2. 3. 4. 
1.  LEGE pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/2008 
privind stabilirea  unor 
măsuri pentru reorganizarea 
utilizării spectrului radio în 
banda de frecvenţe 3600-3800 
MHz 

Nemodificat  

2.  ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 18 din 27 
februarie 2008 privind stabilirea  
unor măsuri pentru 
reorganizarea utilizării 
spectrului radio în banda de 
frecvenţe 3600-3800 MHz, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.164 din 4 
martie 2008, cu următoarea 
modificare: 

Nemodificat  

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind stabilirea  unor măsuri pentru 
reorganizarea utilizării spectrului radio 
în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz 

 
- 

Nemodificat  

4. Art. 1. - (1) Societatea Naţională de 
Radiocomunicaţii - S.A. va elibera, în 
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă, benzile 

 
 
 
 

Nemodificat 
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de frecvenţe radio 3600-3657 MHz şi 
3700-3757 MHz. 
(2) După eliberarea benzilor de frecvenţe 
radio prevăzute la alin. (1), Societatea 
Naţională de Radiocomunicaţii - S.A. va 
notifica Autoritatea Naţională pentru 
Reglementare în Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei, denumită în 
continuare ANRCTI, care va modifica 
dreptul acesteia de utilizare a spectrului 
radio în banda de frecvenţe radio 3600-
4200 MHz, în sensul restrângerii la 
benzile de frecvenţe radio 3657-3700 
MHz şi 3757-4200 MHz.

 
 
- 

5.   Art. 2. - (1) Dreptul de a utiliza benzile 
de frecvenţe radio eliberate potrivit art. 1 
alin. (1) se va acorda prin licenţe de 
utilizare a frecvenţelor radio, în baza 
unei proceduri de selecţie comparativă 
organizate de către ANRCTI. 
(2) Cuantumul taxei de licenţă va fi 
stabilit prin hotărâre a Guvernului, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
(3) În termen de 60 de zile de la intrarea 
în vigoare a hotărârii Guvernului 
prevăzute la alin. (2), se va reglementa 
modul de desfăşurare a procedurii de 
selecţie comparativă, prin decizie a 
preşedintelui ANRCTI.  
 

 
- 

Nemodificat  
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6. Art. 3. - (1) Valoarea despăgubirii 
acordate Societăţii Naţionale de 
Radiocomunicaţii - S.A. pentru 
eliberarea benzilor de frecvenţe nu va 
depăşi 50% din sumele încasate cu 
titlu de taxă de licenţă, restul sumei 
încasate constituindu-se venit la 
bugetul de stat. 
 (2) Valoarea costurilor de eliberare a 
benzilor de frecvenţe radio se va stabili 
în baza unui deviz întocmit de Societatea 
Naţională de Radiocomunicaţii - S.A. şi 
avizat de Institutul Naţional pentru 
Studii şi Cercetări în Comunicaţii. 

La articolul 3, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
„(2) Valoarea costurilor de 
eliberare a benzilor de frecvenţe 
radio se stabileşte în baza unui 
deviz întocmit de Institutul 
Naţional pentru Studii şi 
Cercetări în Comunicaţii.”

 Articolul 3 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 3. - (1) Valoarea costurilor de 
eliberare a benzilor de frecvenţe radio 
se stabileşte în baza unui deviz 
întocmit de Institutul Naţional de 
Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii 
– I.N.S.C.C. Bucureşti. 
 (2) Suma încasată cu titlu de taxă 
de licenţă se constituie venit la 
bugetul de stat, iar valoarea 
despăgubirii acordate Societăţii 
Naţionale de Radiocomunicaţii - 
S.A. pentru eliberarea benzilor de 
frecvenţe radio se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului.” 
(V. Pambuccian)

 
 
 
Alin. (2) devine 
alin.(1), iar denumirea 
Institutului se modifică 
în conformitate cu H.G. 
1234/1996. 
 
 
 
Pentru corelare cu art.8 
alin.(5) din O.U.G. 
nr.79/2002. 

7.   Art. 4. - (1) În termen de 15 zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, ANRCTI va permite 
Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii 
- S.A. să furnizeze reţele publice de 
comunicaţii şi servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului prin 
intermediul sistemelor de acces pe 
suport radio de bandă largă (BWA), 
indiferent de tehnologie, în benzile de 
frecvenţe radio 3657-3685 MHz şi 3757-
3785 MHz, în conformitate cu 
prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
(2) ANRCTI va impune Societăţii 

- 

Nemodificat  

 5 



Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. 
obligaţii privind furnizarea de reţele 
publice de comunicaţii şi servicii de 
comunicaţii electronice destinate 
publicului prin intermediul sistemelor de 
acces pe suport radio de bandă largă, cel 
puţin la nivelul cerinţelor minimale ce se 
vor solicita la acordarea licenţelor de 
utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la 
art. 2. 

8. Art. 5. - Strategia şi planul de acţiune în 
vederea implementării sistemelor BWA 
la nivel naţional în benzile de frecvenţe 
3410-3600 MHz şi 3600-3800 MHz se 
vor adopta prin decizie a preşedintelui 
ANRCTI.

- 

Nemodificat  
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