
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 

   
 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                 
nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul comunicaţiilor electronice 

 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 Articol unic. -  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                 
nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative 
în domeniul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 146 din 28 februarie 2011, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
 1. La articolul I punctul 1, alineatele (1), (3) şi (5) ale  
articolului 8 vor avea următorul cuprins: 
 „(1) Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în urma avizului 
conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii pentru 
atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare 
guvernamentală sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental. 
..................................................................................................................... 
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 (3) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea parţială sau 
totală a unei benzi de frecvenţă ori a unei anumite frecvenţe de către 
persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autorităţilor publice 
competente pe baza unor angajamente internaţionale sau în cazul în care 
siguranţa naţională, ordinea publică sau apărarea naţională impune 
această măsură, pe baza unei solicitări a Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării.  
..................................................................................................................... 
 (5) Costurile ocazionate de schimbarea destinaţiei sau 
reorganizarea utilizării unor benzi de frecvenţe radio vor fi suportate din 
cuantumul taxei de licenţă prevăzute la art. 15 alin. (3). Modul de 
compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului 
iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, la propunerea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii.” 
 
 2. La articolul I punctul 2, articolul 9 va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 9. – Activitatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii privind administrarea şi coordonarea 
gestionării spectrului de frecvenţe radio este asistată, pentru atribuirile 
cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau 
aflate în partaj guvernamental/neguvernamental, de Comisia 
Interdepartamentală de Radiocomunicaţii, fără personalitate juridică, 
înfiinţată prin hotărâre a Guvernului, prin care se stabilesc structura, 
atribuţiile şi modul de funcţionare ale acesteia.” 
 
 3. La articolul I punctul 4, alineatele (3) şi (6) ale articolului 15 
vor avea următorul cuprins: 
 „(3) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin 
intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă este 
condiţionată de plata către bugetul statului a unei taxe de licenţă, al cărei 
cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, la propunerea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii. 
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…................................................................................................................. 
 (6) Tipul de procedură de selecţie aplicată pentru acordarea 
dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileşte prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, la 
propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, iar reglementarea detaliată a modului de desfăşurare a 
procedurilor de selecţie competitivă sau comparativă se adoptă prin 
decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii.” 
 
 4. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,                 
nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
 1. La articolul 4 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă 
literă, lit.  e), cu următorul cuprins: 
 «e) supraveghează respectarea condiţiilor tehnice şi economice 
stabilite în vederea limitării distorsionării concurenţei în domeniul 
comunicaţiilor electronice, în special a condiţiilor impuse privind 
furnizarea serviciilor şi asigurarea accesului deschis la reţelele publice de 
comunicaţii electronice finanţate din fonduri publice în scopul furnizării 
de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.» 
 
 2. La articolul 10 alineatul (1), după punctul 6 se introduce un nou 
punct, pct. 61 , cu următorul cuprins: 
 «61. iniţiază propuneri de acte normative pentru modificarea şi 
completarea cadrului legislativ din domeniul alocării şi atribuirii 
frecvenţelor radio;» 
 
 3. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4, 11, 12 şi 14 vor avea 
următorul cuprins: 
 «4. adoptă PNN şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva 
restricţiilor impuse din motive de securitate naţională; înainte de 
adoptarea PNN, ANCOM are obligaţia de a informa MCSI în legătură cu 
modificările aduse; 



 4

.................................................................................................................... 
 11. elaborează TNABF şi orice modificări şi/sau completări ale 
acestuia; 
 12. acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru 
furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează 
spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează 
tariful de utilizare a spectrului;” 
…………………......................................................................................... 
 14. acordă autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio şi 
autorizaţiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;»” 
 
 5. La articolul III, punctul 1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 1. Articolul 19 se abrogă. 
 
 6. La articolul III punctul 2, alineatul (6) al articolului 59 va 
avea următorul cuprins: 
 „(6) Modul de desfăşurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), 
condiţiile de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru, precum şi cuantumul taxei de licenţă prevăzute la 
alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către 
Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.” 
 

 7. La articolul III, după punctul 3 se introduce un nou punct, 
pct. 31, cu următorul cuprins: 
 31. La articolul 65, litera c) va avea următorul cuprins: 
 „c) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în 
licenţa de emisie;” 
 
 8. La articolul III, după punctul 4 se introduce un nou punct, 
pct. 41, cu următorul cuprins: 
 41. La articolul 651, litera a) va avea următorul cuprins: 
 „a) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în 
licenţă;” 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 18 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76                 
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta Alma Anastase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


