CONFORM CU ORIGINALUL

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor

Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea
benzilor de frecvență radio 830-862 MHz, 1747,5-1785MHz,
1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz, trimis cu adresa nr. PLx nr.
256 din 18 iunie 2012 şi înregistrat la Comisia pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor cu nr.36/51/18.06.2012, iar la Comisia
pentru

apărare,

ordine

pubilică

şi

siguranţă

naţională

cu

nr.32/186/18.06.2012.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,
COSTICĂ CANACHEU

RELU FENECHIU
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor

Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională

Nr. 36/51/06.09.2012

Nr. 32/186/06.09.2012

PLx nr.256/2012
RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri
pentru eliberarea benzilor de frecvență radio 830-862 MHz,
1747,5-1785MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost
sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea
benzilor de frecvență radio 830-862 MHz, 1747,5-1785MHz,
1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz, trimis cu adresa nr. PLx nr.
256 din 18 iunie 2012 şi înregistrat la Comisia pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor cu nr.36/51/18.06.2012, iar la Comisia
pentru
apărare,
ordine
publică
şi
siguranţă
naţională
cu
nr.32/186/18.06.2012.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României,
republicată, şi ale art.92 alin.(9), pct. 1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat
proiectul de lege la data de 13 iunie 2012.
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de
urgenţă, cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr.
281/06.04.2012.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil
proiectul de lege, conform avizului nr.PLx 256/26.06.2012.
Comisia pentru buget, finanţi şi bănci a avizat favorabil
proiectul de lege, conform avizului nr.PLx 22/188/26.06.2012.
Guvernul susţine adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă.
Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare stabilirea
unor măsuri pentru eliberarea de către Ministerul Apărării Naţionale a
benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,51880 MHz şi 2500-2690 MHz, care trec din gestionarea acestui minister
în gestionarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii, în vederea acordării dreptului de utilizare a acestora
pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice mobile de bandă
largă.
Urgenţa reglementării constă în faptul că scoaterea din funcţiune
şi reducerea parametrilor tehnici pentru mijloacele în funcţiune sau
neînlocuirea oportună a acestor echipamente determină limitări grave în
îndeplinirea angajamentelor ce revin României în calitate de ţară
membră a NATO, prin furnizarea cu întârziere sau parţială a informaţiilor
privind situaţia spaţiului aerian pentru zona de responsabilitate stabilită
la nivelul Alianţei Nord-Atlantice, precum şi în faptul că neadoptarea de
măsuri imediate ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte procesul de
eliberare şi autorizare a benzilor de frecvenţe radio şi, implicit, asupra
disponibilizării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în condiţii care
să asigure furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de bandă
largă.
În prezent, benzile de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785
MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, au sau au avut statut de
utilizare guvemamentală/neguvemamentală, fiind utilizate pentru
funcţionarea de sisteme radioelectrice militare destinate realizării de
servicii de radionavigaţie aeronautică, radiocomunicaţii pentru comadacontrolul forţelor şi de supraveghere a spaţiului aerian al României, fapt
ce face ca acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în
benzile de frecvenţe radio 800 MHz şi 1800 MHz, respectiv 2600 MHz să
fie condiţionată, pe de o parte, de eliberarea benzilor de frecvenţe de
către Ministerul Apărării Naţionale (MApN) iar, pe de altă parte, de
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organizarea procedurilor de selecţie de către Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
Eliberarea benzilor de frecvenţe radio de către MApN presupune,
în esenţă, schimbarea destinaţiei şi reorganizarea utilizării benzilor de
frecvenţe radio aflate în discuţie, acest lucru putându-se realiza numai
după mutarea aplicaţiilor existente în alte benzi de frecvenţe radio
disponibile. Sistemele/echipamentele radioelectrice care funcţionează în
aceste benzi sunt, preponderent, de generaţie veche şi producţie
sovietică, care nu pot migra în alte benzi de frecvenţe, fiind necesară
achiziţionarea altora noi, compatibile cu cele ale NATO. Din evaluarea
efectuată, suma necesară MApN este estimată la 234,4 milioane euro
(inclusiv TVA), sumă care permite achiziţia unui număr suficient de
sisteme/echipamente de tip radar tridimensional pentru supraveghere şi
apărare antiaeriană, echipamente de comunicaţii, soluţii/servicii de
interfaţare şi interconectare cu sistemele de comandă control de nivel
operativ şi strategic, sisteme de management spectru radio, cu scopul
urmărit de asigurare a continuităţii a îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de
lege în sarcina MApN şi a unităţilor subordonate. Suma menţionată a
rezultat în urma evaluării necesarului minim de sisteme/echipamente,
care să permită, din punct de vedere operaţional, înlocuirea unei părţi
din totalul de peste 150 de sisteme/echipamente radioelectrice deţinute
de instituţia militară în aceste benzi, urmând ca restul sumelor necesare
să fie asigurate prin bugetele anuale ale MApN.
Procesul de reorganizare a utilizării benzilor de frecvenţe radio
presupune, pe lângă costurile generate de achiziţia de noi echipamente,
şi derularea de activităţi pentru operaţionalizarea acestora în vederea
asigurării integrării, unde este cazul, cu sistemele similare utilizate în
cadrul sistemelor de apărare naţională şi colectivă. Aspectele
menţionate conduc spre necesitatea asigurării unui orizont de timp
suficient pentru achiziţia şi instalarea echipamentelor, asigurarea unei
părţi a resursei financiare fiind esenţială pentru efectuarea oricăror
demersuri în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică a
echipamentelor destinate înlocuirii sistemelor de comunicaţii ce
funcţionează în benzile de frecvenţe radio ce se eliberează.
La nivelul Uniunii Europene, urmare a modificării şi completării, la
sfârşitul anului 2009, a cadrului de reglementare în domeniul
comunicaţiilor electronice, a fost elaborat, în considerarea articolului 8a
alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a
4

Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun
pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, proiectul de
Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a primului
program pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio, text
adoptat în reuniunea plenară a Parlamentului European din data de 15
februarie 2012 şi care stabileşte ca termen pentru punerea la dispoziţie
a benzii de 800 MHz data de 1 ianuarie 2013. Respectarea datei de
referinţă stabilită la nivelul Deciziei nr. 243/2012/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program
multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio
presupune efectuarea tuturor demersurilor pentru eliberarea benzii de
frecvenţe radio în timp util, cu luarea în considerare a tuturor etapelor
descrise mai sus (respectarea termenelor impuse de achiziţionarea, prin
procedură de achiţie publică, de echipamente şi instalarea acestora în
alte benzi de frecvenţe radio), acordarea drepturilor de utilizare a
frecvenţelor radio prin procedură de selecţie urmând a fi posibilă abia
după finalizarea procesului de migrare a aplicaţiilor dezvoltate de MApN.
Odată cu disponibilizarea resurselor de spectru radio din benzile
800 MHz şi 1800 MHz, respectiv 2600 MHz şi punerea la dispoziţia pieţei
de comunicaţii electronice se creează premisele ce ar putea să conducă
la creştere economică, în sprijinul acesteia fiind adoptat şi cadrul de
reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice.
ANCOM va suporta din bugetul propriu o parte a costurilor
ocazionate de schimbarea destinaţiei sau reorganizarea utilizării benzilor
de frecvenţe radio.
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, Comisiile au dezbătut separat proiectul de lege. Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în şedinţa din data
de 19 iunie 2012, iar Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 5
septembrie 2012.
La lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi, în
conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din
partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, domnul Cătălin Marinescu – preşedinte şi domnul Marius
Săceanu – director şi din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
domnul Mircea Ghiţă.
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În urma examinării proiectului de lege s-a hotărât, cu
unanimitatea voturilor membrilor prezenţi să se supună plenului
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea
benzilor de frecvență radio 830-862 MHz, 1747,5-1785MHz,
1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz, în forma prezentată de
iniţiator.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege
face parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

RELU FENECHIU

COSTICĂ CANACHEU
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