
 
Str. Delea Nouă nr.2, Sector 3, 030925 Bucureşti, România 

Tel: 0372.845.400/0372.845.454; Fax: 0372.845.402; e-mail: ancom@ancom.org.ro; Web: www.ancom.org.ro 
 

1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
aferentă proiectului de Decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea şi 
completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile 

de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere 
 
 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, stabilește setul de reguli ce trebuie urmat de orice persoană 
interesată de utilizarea frecvențelor radio. În același timp, prin actul normativ au fost create 
premisele pentru adoptarea legislației secundare care să reglementeze categoriile de 
frecvenţe a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor 
radio, prevederile art. 23 alin. (3)1 fiind relevante din această perspectivă. 

Astfel, în conformitate cu dispozițiile invocate anterior, Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a stabilit, prin Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 311/2016 
privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere, 
anumite categorii de frecvenţe a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe de 
utilizare a frecvenţelor radio, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic, precum şi atunci când riscul producerii interferenţelor prejudiciabile este redus, 
impunând totodată şi condiţiile armonizate de utilizare a acestora. 

 
În conformitate cu prevederile art. 5 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 311/2016, ”Specificaţiile tehnice 
privind interfeţele radio RO-IR, reglementate prin prezenta decizie, se actualizează 
periodic, dacă este cazul, în baza reglementărilor tehnice relevante adoptate pe 
plan european sau internaţional, şi se publică pe pagina de internet a Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.” Specificaţiile tehnice privind 
interfeţele radio RO-IR reprezintă, potrivit art. 4 din decizia amintită, condițiile de utilizare 
a spectrului, constând în cerinţe de punere în funcţiune a echipamentelor pentru motive 
legate de utilizarea eficientă a spectrului radio și de evitare a interferenţelor prejudiciabile. 

 
Modificările aduse prin prezentul proiectul de act normativ supus consultării publice 

urmăresc, în principal, actualizarea specificației tehnice privind interfața radio RO-IR 15, 
cât și corelarea unor termeni utilizați în legislația de specialitate. 

                                                
1 „(3) ANCOM poate stabili, prin decizie a preşedintelui, anumite categorii de frecvenţe a căror utilizare este 
permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, în cazul în care acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic, precum şi atunci când riscul producerii interferenţelor prejudiciabile este redus, 
impunând totodată şi condiţiile armonizate de utilizare a acestora.” 
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Amendamentele propuse de prezentul proiect normativ sunt necesare ca urmare a 
adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) a Comisiei 2017/1483 de modificare a Deciziei 
2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de 
dispozitive cu rază mică de acțiune și de abrogare a Deciziei 2006/804/CE, precum și a 
publicării pe site-ul Comisiei Europene, în conformitate cu art. 1 alin. (3) al Deciziei Comisiei 
2000/299/CE de stabilire a clasificării inițiale a echipamentelor radio și a echipamentelor 
terminale de telecomunicații și a identificatorilor asociați, a listei privind subclasele de 
echipamente radio de clasă 1 - Varianta ianuarie 20182.  

 
Facem precizarea faptului că scopul Deciziei de punere în aplicare (UE) a Comisiei 

2017/1483 și al publicării listei privind subclasele de echipamente radio de clasă 1 este 
acela de a armoniza utilizarea spectrului radio pentru echipamente radio PMR 446 analogice 
și digitale în Uniunea Europeană (UE), libera circulație a echipamentelor radio în UE fiind 
condiționată de existența unor reglementări comune cu privire la disponibilitatea 
armonizată a benzilor de frecvențe, inclusiv a condițiilor tehnice armonizate de utilizare a 
acestora în cadrul UE. Astfel, principalele cerințe pentru îndeplinirea acestor obiective 
pentru echipamentele radio PMR 446 analogice și digitale sunt disponibilitatea la nivel 
european a unei benzi de frecvențe adecvate, a unor condiții tehnice armonizate și punerea 
în aplicare a reglementărilor naționale bazate pe noua Decizie de punere în aplicare (UE) a 
Comisiei 2017/1483 și pe lista publicată în conformitate cu art. 1 alin. (3) al Deciziei Comisiei 
2000/299/CE privind subclasele de echipamente radio de clasă 1.  

 
De asemenea, prin modificarea art. 4 din Decizia 311/2016 se învederează legătura 

dintre specificaţiile tehnice privind interfeţele radio RO-IR reglementate și cerința esențială 
prevăzută la art. 3 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 740/2016 privind punerea la 
dispoziție pe piață a echipamentelor radio, și anume utilizarea în mod efectiv a spectrului 
de frecvenţe radio şi suportarea utilizării eficiente a acestuia pentru a se evita interferenţele 
prejudiciabile, atunci când echipamentele radio sunt puse în funcţiune și utilizare conform 
scopului prevăzut. 
 

Proiectul de decizie propus spre aprobare este ataşat prezentei expuneri de motive 
şi va fi supus consultării publice, prin publicarea acestuia pe site-ul Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu respectarea prevederilor art. 135 
alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, pentru o perioadă de 30 
zile.  

 
 

                                                
2 http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26843 


