
   

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului 
privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea 

drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, 
precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă 

 
 

SECŢIUNEA 1 
TITLUL ACTULUI NORMATIV 
HOTĂRÂREA GUVERNULUI  

PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI VALORII MINIME A TAXEI DE LICENŢĂ PENTRU 
ACORDAREA DREPTURILOR DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO ÎN BANDA DE 

FRECVENŢE 3410-3800 MHZ, PRECUM ŞI A CONDIŢIILOR DE PLATĂ A TAXEI DE LICENŢĂ 
SECŢIUNEA a 2-a 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 
 

1. Descrierea situaţiei 
actuale 
 

La data prezentului document, în banda de frecvenţe radio 3410-3600 
MHz sunt acordate un număr de şapte licenţe de utilizare a frecvenţelor 
radio prin care sunt alocate, la nivel naţional, prin fiecare din aceste 
licenţe, câte un canal radio de 2x7 MHz.  
Trei dintre licenţele de utilizare a frecvenţelor radio amintite mai sus au 
fost acordate, prin procedură de selecţie, la sfârşitul anului 2000. 
Ulterior, patru dintre licenţele de utilizare a frecvenţelor radio amintite 
mai sus au fost acordate prin procedură de selecţie în anul 2003 și au 
fost revizuite cele trei licenţe acordate în anul 2000, ca urmare a 
modificărilor legislative apărute în domeniul comunicaţiilor electronice. 
Actele normative ce au stat la baza acordării drepturilor de utilizare a 
frecvenţelor radio au fost Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996, 
respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul 
general de reglementare a comunicaţiilor, în prezent abrogate. 
 
În banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz este acordată o licenţă de 
utilizare a frecvenţelor radio prin care este alocat, la nivel naţional, un 
canal radio de 2x28 MHz. Actul normativ ce a stat la baza acordării 
acestor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio este Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri privind 
reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-
3800 MHz, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 259/2008, cu 
modificările ulterioare. 
 
În a doua parte a anului 2010, Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a demarat un 
amplu proces de elaborare a documentului de strategie privind 
implementarea şi dezvoltarea sistemelor de radiocomunicaţii de tip 
BWA (Broadband Wireless Access – acces pe suport radio de bandă 
largă) la nivel naţional în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru 
perioada 2011-2020. Demersul ANCOM este întemeiat pe dispoziţiile 
art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind 
stabilirea unor măsuri privind reorganizarea utilizării spectrului radio în 
banda de frecvenţe 3600-3800 MHz, aprobată, cu modificări, prin legea 
nr. 259/2008, cu modificările ulterioare.  



   

Proiectul documentului de strategie amintit a stabilit principiile, 
condiţiile, procedura de acordare a drepturilor de utilizare a 
frecvenţelor radio, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii 
electronice de bandă largă, precum şi metoda de reorganizare a 
acesteia. Proiectul de strategie urmărea, de asemenea, evitarea riscului 
irosirii sau fragmentării excesive a alocărilor de spectru radio, 
asigurarea principiului neutralităţii tehnologice şi atragerea pe piaţă a 
acelor competitori care să deţină capacităţile financiare şi tehnice 
necesare pentru a valorifica la maximum potenţialul acestor benzi de 
frecvenţe. Proiectul documentului amintit a fost finalizat în luna iunie 
2011, fiind publicat în consultare publică 
(http://www.ancom.org.ro/formdata-269-49-197). După primirea 
observaţiilor din partea operatorilor interesaţi, subiectul a fost dezbătut 
în cadrul şedinţei Consiliului consultativ din data de 22 iulie 2011, ale 
cărei documente se regăsesc pe pagina de internet a ANCOM, la adresa 
http://www.ancom.org.ro/22072011_4584 (de interes fiind 
documentele 2011/05/03, 2011/05/04 şi 2011/05/05). Procesul-verbal 
al şedinţei Consiliului consultativ este publicat, de asemenea, pe pagina 
de internet a autorităţii la adresa http://www.ancom.org.ro/consiliul-
consultativ_4629 (de interes fiind documentul 2011/06/02).  
 
Tot în urma procesului de consultare publică din iunie-iulie 2011, 
ANCOM a decis că, înainte de adoptarea documentului de strategie, se 
impun analize şi discuţii suplimentare cu privire la aspectele de natură 
tehnică din cadrul acestuia, aflate în conexiune cu obiectul unui proiect 
de decizie a Comitetului pentru comunicaţii electronice (ECC) din cadrul 
Conferinţei europene a administraţiilor de poştă şi telecomunicaţii 
(CEPT), aflat în stadiu de lucru în vara anului 2011, proiect ce îşi 
propunea să adopte un nou aranjament de canale radio pentru banda 
de frecvenţe 3400 – 3800 MHz, bazat pe cu totul alte principii tehnice 
decât aranjamentul de canale în vigoare la acel moment, avut în vedere 
în documentul supus consultării publice. 
 
Întrucât adoptarea documentului de strategie a fost strâns legată de 
evoluțiile reglementărilor de la nivelul Uniunii Europene și Conferinţei 
Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT), una 
dintre preocupări a fost aceea de asigurare a continuităţii furnizării 
serviciilor de comunicaţii electronice către utilizatorii finali în banda 
aflată în discuție. Pentru aceste motive, întrucât la sfârşitul lunii 
septembrie 2013 expira valabilitatea licenţelor naţionale existente în 
banda de frecvenţe 3400–3600 MHz pentru furnizarea de reţele publice 
de radiocomunicaţii de tip PMP cu acces fix pe suport radio (fixed 
wireless access – FWA), ANCOM a adoptat Decizia nr. 638/2013 privind 
unele măsuri referitoare la gestionarea benzii de frecvenţe radio 3400-
3800 MHz. 
Prin intermediul deciziei amintite, autoritatea a stabilit atât condiţiile de 
extindere temporară a valabilităţii licenţelor naţionale existente în 
banda de frecvenţe 3400–3600 MHz, cât şi noul termen de valabilitate 
al licenţelor respective, anume 31 decembrie 2015, în conformitate cu 
cele stabilite în cursul procesului de consultare publică din anul 2011.  
În subsidiar, valabilitatea licenţei naţionale pentru furnizarea de reţele 
publice de radiocomunicaţii PMP de tip BWA (broadband wireless 



   

access) în banda de frecvenţe 3600–3800 MHz fusese deja extinsă, tot 
până la 31 decembrie 2015, imediat după consultarea publică din anul 
2011, în condițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, 
fără plata vreunei taxe de licență, întrucât actul normativ amintit nu 
conţinea prevederi în acest sens. 
 
Beneficiarii măsurii de extindere a drepturilor de utilizare a frecvenţelor 
radio deținute în banda 3400-3600 MHz au achitat, fiecare, către 
bugetul de stat, echivalentul în lei a 116.000 euro/licenţă, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1155/2013 privind 
stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de 
valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate, prin 
procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHz, precum şi a condiţiilor 
de plată a taxei de licenţă.  
Un element de noutate important ce a rezultat însă din consultarea 
publică, l-a constituit propunerea ca procedura de selecţie, pentru 
acordarea noilor drepturi de utilizare în banda de frecvențe 3410-3800 
MHz ce vor permite furnizarea de rețele publice de comunicații 
electronice și de servicii de comunicații electronice prin intermediul 
sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă, să se desfăşoare în 
anul 2015, şi nu în anul 2014, astfel cum se hotărâse în urma 
consultării publice din anul 2011. Din dorinţa de a veni în sprijinul 
persoanelor interesate şi dând dovadă de deschidere faţă de nevoile 
pieţei naţionale de comunicaţii electronice, ANCOM a acceptat această 
propunere, hotărând însă să nu amâne şi intrarea în vigoare a noilor 
drepturi de utilizare spectru ce vor fi acordate prin viitoarea procedură 
de selecţie, data respectivă rămânând aceea de 1 ianuarie 2016, astfel 
cum se stabilise în anul 2011. 
 
Decizia CEPT nr. ECC/DEC/(11)06 a fost modificată în luna martie 2014. 
La rândul său, Comisia Europeană a emis, în luna mai 2014, Decizia nr. 
2014/276/UE de modificare a Deciziei nr. 2008/411/CE privind 
armonizarea benzii de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru sisteme 
terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în 
cadrul Comunităţii Europene. 
Reglementările amintite au condus la necesitatea elaborării de către 
ANCOM, în perioada octombrie – noiembrie 2014, a unui chestionar, 
având drept scop general cunoaşterea opiniilor pieţei de comunicaţii 
electronice din ţara noastră cu privire la modalitatea adecvată de 
implementare în România a prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 
2014/276/UE de modificare a Deciziei Comisiei Europene nr. 
2008/411/CE privind armonizarea utilizării benzii de frecvenţe 3400-
3800 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de 
comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii Europene.  
Ulterior, având în vedere concluziile chestionarului din perioada 
octombrie – noiembrie 2014, ANCOM a supus consultării publice, în 
luna februarie 2015, Documentul de strategie privind implementarea şi 
dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional 
în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 
(http://www.ancom.org.ro/uploads/forms_files/Strategie_BWA_3400-
3800_MHz1424861608.pdf).  
 



   

În cadrul documentului de strategie a fost propus un plan de măsuri. 
Astfel, în prima jumătate a anului 2015, ANCOM va demara o 
procedură de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a 
spectrului în banda 3410-3600 MHz şi în banda 3600-3800 MHz (acea 
parte a benzii amintite atribuită cu statut exclusiv neguvernamental, 
conform TNABF). 
 
Blocurile de frecvenţe radio ce urmează a fi acordate prin procedură  
de selecție au dimensiunea egală cu cea a unui canal radio, conform 
aranjamentelor de canale valabile în benzile de frecvenţe în discuţie 
(2x5 MHz, în banda 3,4-3,6 GHz, respectiv 5 MHz, în banda 3,6-3,8 
GHz). 
 Astfel, vor fi disponibile pentru acordare: 

a) 16 blocuri pereche de lărgime 5 MHz (adică 2x5 MHz/bloc) 
alocate la nivel naţional în banda 3410-3600 MHz; 

b) 36 blocuri nepereche de lărgime 5 MHz (adică 5 MHz/bloc) 
alocate la nivel naţional în banda 3600-3800 MHz. 

Drepturile de utilizare vor fi acordate în următoarele condiţii: 
a) procedura de selecţie va fi de tip competitiv; 
b) perioada pentru care se va acorda dreptul de utilizare va fi de 

10 ani; drepturile de utilizare a spectrului radio vor fi acordate 
începând cu 01.01.2016, în ambele benzi de frecvenţe; 

c) documentaţia relevantă pentru procedura de selecţie va fi 
disponibilă pe pagina de internet a ANCOM pentru consultare 
publică; 

d) procedura de selecţie menţionată la lit. a) este deschisă tuturor 
persoanelor interesate. 

 
Caracteristicile de propagare ale benzii de frecvenţe 3400-3800 MHz 
prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje, ţinând cont de tehnologiile 
disponibile în prezent pentru banda în discuţie, motiv pentru care 
aceasta are un statut auxiliar în raport cu alte benzi de frecvenţe mai 
joase, care reprezintă soluţii mai adecvate pentru dezvoltarea de 
sisteme de comunicaţii mobile. Aspectele prezentate recomandă banda 
de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru dezvoltarea unor reţele integrate 
convergente de comunicaţii de bandă largă, de către operatori care 
deţin drepturi de utilizare a spectrului radio şi în benzi de frecvenţe mai 
joase, dar asigură şi posibilitatea dezvoltării unor reţele PMP de acces 
pentru comunicaţii de bandă largă de sine-stătătoare, coroborat cu 
utilizarea altor tehnologii şi aplicaţii care nu utilizează spectrul radio. 
În particular, frecvenţele în benzile 3400-3600 MHz şi respectiv 3600-
3800 MHz prezintă proprietăţi fizice de propagare similare. 
În context, este de remarcat faptul că frecvenţele în banda 3410-3600 
MHz nu au făcut obiectul vreunei proceduri de selecţie recente (în 
ultimii 10 ani) în România. Astfel, valoarea minimă pentru taxa de 
licenţă nu poate fi stabilită la un nivel care să reflecte valoarea de piaţă 
estimată, de exemplu prin raportare la valorile rezultate din alte 
proceduri de selecţie similare sau chiar la preţul istoric al resursei. 
Pe de altă parte, procedura de selecţie organizată în 2009 pentru 
acordarea frecvenţelor în banda 3600-3800 MHz nu a putut fi finalizată 
în lipsa unor ofertanţi, cuantumul taxei de licenţă fiind de 6.700 
euro/MHz/an). Prin urmare, estimările privind valoarea reală a licenţelor 



   

în aceste benzi în România nu au putut fi confirmate prin forţele pieţei. 
Pentru reliefarea contextului la nivelul pieţei amintim faptul că, în anul 
2012, selecţia competitivă organizată pentru acordarea unei cantităţi 
semnificative de spectru radio cu valoare economică net superioară 
benzilor 3400-3600 MHz, respectiv 3600-3800 MHz [benzile joase (800 
MHz şi 900 MHz) şi benzile înalte (1800 MHz şi 2600 MHz)], a avut ca 
rezultat şi faptul că o parte semnificativă a spectrului radio în banda de 
2600 MHz, cu valoare de pornire în licitaţie de 26.666 euro/MHz/an, a 
rămas totuşi nealocată. 
Drept urmare, având în vedere următoarele considerente: 

a) estimările privind valoarea apropiată a frecvenţelor radio în 
banda 3400-3600 MHz şi în banda 3600-3800 MHz, precum şi 
faptul că pentru niciuna dintre aceste benzi nu este posibilă 
estimarea valorii de piață prin intermediul rezultatelor unor 
proceduri de selecţie competitive organizate recent (în ultimii 10 
ani); 

b) cuantumul taxei de licenţă pentru prelungirea, până la data de 
31 decembrie 2015, a perioadei de valabilitate a licenţelor de 
utilizare a frecvenţelor radio existente în banda de frecvenţe 
radio 3400-3600 MHz, anume 116.000 euro, care a fost 
determinat pornind de la valoarea de bază de 3.700 
euro/MHz/an; 

c) situaţia benzilor de frecvenţe în discuţie care nu a suferit 
modificări de natură să conducă la necesitatea reevaluării 
analizelor efectuate în anul 2013, 

d) durata maximă pentru care vor fi acordate drepturile de utilizare 
a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe radio 3410-3800 
MHz, anume 10 ani, 

rezultă că valoarea minimă a taxei de licenţă pentru acordarea 
licențelor de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3400-3800 MHz nu 
poate fi inferioară valorii de 3.700 euro/MHz/an. 
 
În consecintă, taxa minimă de licenţă pentru un bloc pereche de 
lărgime 5 MHz (adică 2x5 MHz/bloc), alocat la nivel naţional în banda 
3410-3600 MHz, pentru o perioadă de 10 ani, va fi de 370.000 euro, iar 
taxa minimă de licenţă pentru un bloc nepereche de lărgime 5 MHz 
(adică 5 MHz/bloc), alocat la nivel naţional în banda 3600-3800 pentru 
o perioadă de 10 ani, va fi de 185.000 euro. 
 
Valorile propuse se deduc plecând de la valoarea de bază de 3.700 
euro/MHz/an, în calcul avându-se în vedere multiplicări ce ţin cont de 
termenul pentru care se acordă drepturile de utilizare (10 ani) şi 
lărgimile de bandă ale blocurilor ce vor fi scoase la licitaţie (2x5 MHz 
respectiv 5 MHz). 
 
Din informaţiile disponibile ANCOM, proceduri de selecţie similare 
organizate în Europa în banda 3,4-3,8 GHz au produs rezultate care 
variază între 3700 euro/MHz/an (în Portugalia) şi 57700 euro/MHz/an 
(în Germania). 
În opinia ANCOM, nivelurile propuse au la bază cele mai conservatoare 
estimări privind valoarea spectrului radio, care ţin cont de realităţile la 
nivelul legislaţiei şi al pieţei de comunicaţii electronice din România. 



   

2. Schimbări preconizate 
 

Scopul prezentei hotărâri de Guvern constă în stabilirea valorii minime a 
taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor 
radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de 
plată a taxei de licenţă. 
Taxa de licență plătită în urma procedurii de selecție a licențelor de 
utilizare a frecvenţelor radio în banda 3410-3800 MHz se face venit la 
bugetul de stat, conform art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Drepturile de utilizare se vor acorda prin procedura de selecţie de tip 
competitiv, procedura fiind una adecvată pentru stadiul pieţei de 
comunicaţii electronice din România, tipul de procedură fiind ales în 
scopul determinării, în anumite limite, a preţului pe care piaţa de 
comunicaţii electronice consimte să-l achite cu titlu de taxă de licenţă 
pentru utilizarea resursei limitate – frecvenţele radio.  
Procedura de selecţie de tip competitiv este potrivită deoarece în acest 
fel este evidenţiat atât potenţialul economic pe care îl oferă benzile de 
frecvenţe radio, în general, cât şi nivelul de valorizare a acestora de 
către persoanele interesate în contextul propriilor planuri de afaceri. 
Suplimentar celor precizate mai sus, procedura de selecție de tip 
competitiv este aleasă și ca urmare a experiențelor dobândite de 
autoritatea de reglementare în cursul anilor trecuți. 
Trebuie spus însă că acordarea drepturilor de utilizare prin procedură 
de selecţie competitivă nu va urmări exclusiv reliefarea evaluărilor 
privind sumele ce urmează a fi achitate cu titlu de taxă de licenţă, ci şi 
asigurarea unor criterii de precalificare de natură tehnică, 
administrativă ori financiară, urmând ca aceste criterii să fie îndeplinite 
de fiecare persoană interesată de procedura de selecţie. 

Secţiunea a 3-a  
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL ACTULUI NORMATIV 

1.Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Resursele de spectru constituie bariere la intrarea pe piaţă, iar 
utilizarea acestora pentru servicii de comunicaţii de bandă largă este 
supusă unui regim de licenţiere. Valoarea minimă a taxei de licenţă 
reprezintă un element important în proiectarea procedurii competitive 
de selecţie pentru acordarea licenţelor. 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

Cheltuielile directe ale câştigătorilor procedurii de selecţie competitivă 
se raportează la cuantumul taxei de licenţă ce urmează a se face venit 
la bugetul de stat.  

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 4-a 
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN 

SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 
- mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor       



   

bugetare plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:  

i) impozit pe profit; 
ii) impozit pe venit. 

b) bugete locale: 
i) impozit pe profit. 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i) contribuţii de asigurări. 
 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta 

i) cheltuieli de personal; 
ii) bunuri şi servicii. 

b) bugete locale: 
i) cheltuieli de personal; 
ii) bunuri şi servicii. 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i) cheltuieli de personal; 
ii) bunuri şi servicii. 
 

      

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
a) buget de stat; 
b) bugete locale. 

Valoarea 
taxelor 
de licență 
în banda 
3410 
MHz - 
3800 
MHz se 
va face 
venit la 
bugetul 
de stat. 
 

     

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 
 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 
 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 
 

      

7. Alte informaţii 
 
 
 
 

Nu au fost identificate. 



   

Secţiunea a 5-a 
EFECTELE ACTULUI NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

 
 
 
La data intrării în vigoare a actului normativ se abrogă Hotărârea 
Guvernului nr. 638/2008 privind stabilirea cuantumului taxei de 
licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor 
radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz
  

11. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislația în 
domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare: 
a) tipul, titlul, numărul şi data 

actului comunitar ale cărui 
cerinţe sunt transpuse de 
proiectul de act normativ; 

b) obiectivele actului comunitar; 
c) tipul de transpunere a 

prevederilor comunitare în 
cauză, precizându-se dacă 
transpunerea este totală sau 
parţială; în situaţia transpunerii 
parţiale, se vor preciza 
termenul şi modalitatea de 
transpunere totală; 

d) termenele-limită pentru 
transpunerea actelor 
comunitare vizate - termenul-
limită pentru adoptarea 
proiectului de act normativ şi 
justificarea acestui termen. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare: 
a) justificarea necesităţii adoptării 

măsurilor incluse în proiect în 
vederea aplicării actului 
comunitar; 

b) tipul, titlul, numărul şi data 
actului normativ comunitar 
pentru care se creează cadrul 
de aplicare directă. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



   

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
Secţiunea a 6-a 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII ACTULUI NORMATIV 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului 
în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul comisiilor interministeriale, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 

a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi. 

Proiectul de hotărâre necesită avizul Consiliului Legislativ şi 
Consiliului Concurenţei. 
 

6. Alte informaţii ANCOM a supus conţinutul prezentului proiect de act normativ 
procesului de consultare publică prin afişare pe pagina de 
Internet www.ancom.org.ro, în cadrul secţiunii Consultare. 

Secţiunea a 7-a 
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 

Conţinutul proiectului de hotărâre a fost publicat pe pagina de 
internet a Secretariatului General al Guvernului şi a Autorităţii 



   

actului normativ Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.  

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii 
şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
Secţiunea a 8-a 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE A ACTULUI NORMATIV 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de 
către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor 
instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
  
 Faţă de cele prezentate, a fost elaborat şi promovat proiectul de hotărâre a Guvernului privind 
cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor 
radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă. 
 

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI 
ION MORARU  
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