
  

 În temeiul art. 10 alin. (2) pct. 10 şi 12, art. 11 alin. (1) şi (7) şi 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi al art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PREŞEDINTELE 
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 

REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
 
emite prezenta 

 
DECIZIE 

pentru completarea Deciziei președintelui Autorități Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 562/2014 privind procedura de selecţie pentru 
acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de 

televiziune 
 
  
 Art. I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 562/2014 privind procedura de selecţie pentru 
acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de 
televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din data de 20 
martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum 
urmează: 
 
1. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), ce va 
avea următorul cuprins: 
„(11) Cuantumul scrisorii de garanƫie precizat la alin. (1) se poate majora, pe parcursul procedurii de 
selecţie, astfel încât valoarea totală a acesteia să fie de cel puțin 50% din preţul ofertat la momentul 
respectiv”. 
 
2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) În cadrul comisiei pot fi desemnați și 2 membri de rezervă.” 
 
 Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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