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Proiect
Răspuns

În temeiul art. 19 alin. (1) şi (3) 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, ale art. 62
alin. (1) şi (4), ale art. 621 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (2) pct. 12, ale art. 11 alin. (1) şi ale
art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
aprobată prin Legea nr. 113/2010,
PREŞEDINTELE
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
emite prezenta
Decizie
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
Art. I. – 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,
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publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22
decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, următorul cuprins:
„Art. 31. – (1) Începând cu data de 1 aprilie 2011 şi până la data de 31 decembrie 2011,
valorile prevăzute în anexa la prezenta decizie, cu excepţia valorilor prevăzut la cap. IX,
se diminuează cu 20%.
(2) Pentru anul 2012, valorile prevăzute în anexa la prezenta decizie, cu excepţia
valorilor prevăzute la cap. IX, se diminuează cu 15%.”
2. La articolul 4, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11) În situaţia în care, la data de 1 ianuarie a unui an, valoarea totală a tarifului de
utilizare a spectrului datorat în baza unei licenţe nu depăşeşte cuantumul a 100 euro,
tariful se va încasa anual. În situaţia în care licenţa expiră în cursul anului sau este
acordată în timpul anului, pentru raportarea la pragul menţionat, valoarea de referinţă
este tariful ce ar fi fost perceput în baza licenţei respective pentru un an întreg.”
3. La articolul 4, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(13) În situaţia prevăzută la alin. (11) sau (12), în cazul în care, pe parcursul unui an,
suma totală va depăşi pragul de 100 euro, modalitatea de încasare a tarifului rămâne
anuală până la sfârşitul anului respectiv.”
4. La articolul 4, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(14) Dispoziţiile alin. (11) sau (12) nu se aplică în situaţia în care, pe parcursul unui an,
suma totală va scădea sub pragul de 100 euro, modalitatea de încasare a tarifului deja
stabilită rămânând neschimbată.”
5. La articolul 4, după alineatul (16) se introduce un alineat nou, alineatul
(17), care va avea următorul cuprins:
„(17) Opţiunea exprimată potrivit alin. (15), prin derogare de la prevederile alin. (16),
este valabilă şi pentru anul 2011 dacă cererea este depusă în termen de 15 zile
calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.”
6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, care va avea
următorul cuprins:
„Art. 41. – Pentru anii 2011 şi 2012, valoarea pragului de 100 de euro prevăzut la art. 4
alin. (11), se diminuează cu 15%.”
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7. La articolul 5, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11) În cazul tarifelor care se încasează semestrial, deciziile se emit în penultima lună a
fiecărui semestru, respectiv până la sfârşitul lunii mai ori noiembrie, după caz.”

8. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul tarifelor care se încasează trimestrial, deciziile se emit în a doua lună a
fiecărui trimestru, respectiv până la sfârşitul lunii februarie, mai, august ori noiembrie,
după caz.”
9. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) În anul, semestrul, respectiv trimestrul obţinerii licenţei, deciziile pentru tarifele care
se încasează trimestrial sau anual se emit până la sfârşitul trimestrului în care a fost
emisă licenţa, iar deciziile pentru tarifele care se încasează semestrial se emit până la
sfârşitul semestrului în care a fost emisă licenţa.”
10. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul
(31), care va avea următorul cuprins:
„(31) În situaţia prevăzută la art. 8 alin. (3), deciziile pentru tarifele care se încasează
anual, semestrial, respectiv trimestrial se emit până la sfârşitul anului, semestrului,
respectiv trimestrului în care a fost efectuată prelungirea termenului de valabilitate al
licenţei.”
11. La articolul 5, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul
(32), care va avea următorul cuprins:
„(32) În semestrul încetării licenţei deciziile pentru tarifele care se încasează semestrial
se emit până la sfârşitul lunii următoare celei în care s-a împlinit termenul de valabilitate
al drepturilor acordate.”
Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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