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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii privind modificarea şi completarea Deciziei 
preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei 
cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către 

Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
 

 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea 
spectrului de frecvenţe radio este permisă numai după obţinerea unei licenţe de utilizare a 
frecvenţelor radio, act administrativ care reţine în cuprinsul său condiţiile legale, tehnice şi 
operaţionale în care este exploatată resursa de spectru radio. Condiţiile impuse în licenţa 
de utilizare a frecvenţelor radio vin să răspundă prevederilor art. 7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, potrivit cărora spectrul de frecvenţe radio este o 
resursă limitată, administrarea şi gestionarea acestuia realizându-se pe baza principiilor 
obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii. De asemenea, în 
conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu 
modificările şi completările ulterioare, în cazul în care difuzarea unui serviciu de programe 
implică utilizarea unei frecvenţe radioelectrice terestre pentru emisie analogică sau 
digitală, aceasta se face în baza licenţei audiovizuale, analogică sau digitală, precum şi a 
licenţei de emisie, analogică sau digitală, care se acordă de către Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în condiţiile legii. 
 Dată fiind natura spectrului radio, resursă limitată aflată în proprietatea publică a 
statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM)‚ pentru utilizarea acesteia titularul licenţei de utilizare a frecvenţei 
radio sau al licenţei de emisie are obligaţia să achite anual, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, respectiv ale art. 62 
alin. (1) Legea nr. 504/2002, un tarif de utilizare a spectrului. 
 În temeiul acestor dispoziţii ale legislaţiei primare a fost adoptată Decizia 
preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 
686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare 
a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei, act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1166 din 22 decembrie 2005, prin intermediul căruia sunt stabilite atât sumele datorate cu 
titlu de tarif de utilizare a spectrului, în mod generic, cât şi procedurile şi, ulterior, 
modalităţile efective de calcul ale acestuia. Ulterior publicării Deciziei preşedintelui IGCTI 
nr. 686/2005, actul normativ amintit a fost modificat şi completat prin Decizia preşedintelui 
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IGCTI nr. 48/2006, prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3096/2007, prin Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 25/2008, şi 
prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei nr. 572/2008. 
 Proiectul de decizie îşi propune să completeze cadrul de implementare al procedurii 
de încasare a tarifului de utilizare a frecvenţelor radio, urmărind îmbunătăţirea acesteia pe 
considerente de oportunitate, prin modificarea unor condiţii existente şi inserarea altora 
noi. Prezenta propunere de reglementare nu urmăreşte să modifice cuantumul tarifelor 
datorate şi astfel nu va avea impact asupra nivelului resurselor financiare stabilite în 
sarcina furnizorilor de servicii sau de reţele de comunicaţii electronice titulari de licenţe de 
utilizare a frecvenţelor radio sau de licenţe de emisie. 

Prin proiectul de faţă se introduce încă o modalitate de încasare a tarifului de 
utilizare a spectrului radio datorat de către titularii anumitor licenţe de utilizare a 
frecvenţelor radio şi anume cea semestrială, considerând că o asemenea procedură va 
reprezenta atât un răspuns la nevoia de reducere şi de eficientizare a costurilor 
administrative pe care această procedură le presupune, cât şi un beneficiu pentru titularii 
următoarelor categorii de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio: 

 licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio pentru furnizarea unor reţele naţionale 
de telefonie mobilă celulară;  

 licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio pentru furnizarea unor reţele naţionale 
de radiocomunicaţii mobile digitale de acces public (PAMR) în banda 410-430 MHz; 

 licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio pentru furnizarea unor reţele publice 
punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) în banda 3.410-3.600 MHz; 

 licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio pentru furnizarea unor reţele publice 
punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) în banda 24,5-26,5 GHz; 

 licenţe pentru utilizarea unui canal duplex de 28 MHz alocat la nivel naţional pentru 
o reţea publică punct-multipunct cu acces pe suport radio în banda 3600-3800 MHz.  
Încasarea anuală a tarifului a cărui valoare totală datorată în baza unei licenţe de 

utilizare a frecvenţelor radio ori în baza tuturor licenţelor pe care un titular le deţine în 
cadrul aceluiaşi serviciu de radiocomunicaţii, în ceea ce priveşte serviciile de 
radiocomunicaţii mobil maritim (inclusiv pe căile de navigaţie interioară) şi mobil maritim 
prin satelit, mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit, mobil terestru 
prin satelit, radiodeterminare, fix (toate reţelele cu excepţia celor de tip MMDS), nu 
depăşeşte cuantumul a 200 de euro, precum şi recunoaşterea posibilităţii titularului de 
licenţă de a opta pentru plata anuală a tarifului datorat, sunt măsuri nou introduse care 
vor simplifica şi vor face mai eficientă administrarea financiară a spectrului radio, fără ca 
aceasta să se evidenţieze în cuantumul obligaţiilor de plată ale titularilor de licenţă. 

Modificările aduse prin proiectul de act normativ urmăresc o reglementare mai clară 
a procedurii de tarifare în cazul emiterii licenţei, a expirării termenului de valabilitate a 
licenţei, a modificării parametrilor cuprinşi în documentele de asignare, în cazurile de 
renunţare, retragere sau cesiune a licenţelor. Se păstrează modalităţile de calcul a valorii 
tarifului datorat stabilite în Decizia preşedintelui IGCTI nr. 686/2005, urmărindu-se doar 
completarea şi simplificarea procedurii de retarifare în cazul noilor situaţii reglementate, 
astfel încât distingem următoarele proceduri de calcul al tarifului de utilizare a spectrului 
radio: 
 

 în situaţia emiterii licenţei: valoarea tarifului prevăzut în anexa Deciziei preşedintelui 
IGCTI nr. 686/2005, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la 
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sfârşitul anului, trimestrului sau semestrului, luna obţinerii licenţei fiind inclusă în 
acest număr; 

 în situaţia expirării licenţei: valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului 
prevăzut în anexa Deciziei preşedintelui IGCTI nr. 686/2005, multiplicată cu 1/12 şi 
cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, trimestrului sau semestrului şi până 
la data expirării licenţei, luna expirării fiind inclusă în acest număr; 

 în situaţia modificării licenţei: valoarea tarifului datorat, în cazul tarifelor încasate 
anual sau semestrial este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa Deciziei 
preşedintelui IGCTI nr. 686/2005, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase 
până la sfârşitul anului sau semestrului, luna modificării nefiind inclusă; în cazul 
tarifelor trimestriale, valoarea tarifului datorat se modifică corespunzător începând 
cu prima lună a trimestrului imediat următor; 

 în situaţia renunţării la licenţă înainte de expirarea perioadei de valabilitate: 
valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa Deciziei 
preşedintelui IGCTI nr. 686/2005, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse 
de la începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului şi până la data retragerii 
licenţei, luna retragerii fiind inclusă în acest număr; 

 în situaţia cesiunii licenţei: valoarea tarifului datorat de către cedent, este egală cu 
valoarea tarifului prevăzut în anexa Deciziei preşedintelui IGCTI nr. 686/2005, 
multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, semestrului, 
respectiv trimestrului şi până la data emiterii licenţei în favoarea cesionarului, luna 
emiterii fiind inclusă în acest număr. Sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală privind restituirea 
tarifului încasat şi nedatorat. În ceea ce priveşte valoarea tarifului datorat de către 
cesionar, aceasta este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa Deciziei 
preşedintelui IGCTI nr. 686/2005, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase 
până la sfârşitul anului, trimestrului, respectiv semestrului, luna emiterii nefiind 
inclusă; 

 în situaţia aplicării sancţiunii retragerii licenţei: tarifele plătite nu se returnează, iar 
tarifele neîncasate sunt datorate pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului, 
semestrului, respectiv trimestrului. 
Alte elemente de noutate aduse Deciziei preşedintelui IGCTI nr. 686/2005 prin 

prezentul proiect de decizie constau în completarea cu noi dispoziţii privind procedura de 
tarifare, prin inserarea unor prevederi care reglementează anumite situaţii juridice ale 
licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio sau ale licenţelor de emisie: 

 situaţia juridică a tarifelor în perioada de suspendare a licenţei de utilizare a 
frecvenţelor radio, în conformitate cu dispoziţiile art. 57 sau art. 59 alin. (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002; 

 procedura încasării tarifelor datorate în cazurile de cesiune a licenţei de utilizare a 
frecvenţelor radio sau a licenţei de emisie, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, respectiv ale art. 66 din Legea nr. 
504/2002. 
Având în vedere necesitatea asigurării publicării textului actului normativ supus 

consultării publice în Monitorul Oficial al României până la sfârşitul anului curent, precum şi 
termenul de 10 zile (stabilit de art. 50 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
79/2002) ce trebuie să curgă de la data expirării termenului de depunere a observaţiilor, 
termen în interiorul căruia proiectul de act normativ nu poate fi adoptat, considerăm că 
această măsură de reglementare trebuie adoptată în regim de urgenţă, pentru acest 
proiect impunându-se astfel stabilirea unei perioade de consultare publică de 15 zile. 


