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SINTEZA OBSERVAŢIILOR 
la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei Preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 168/2010 

pentru armonizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio pereche 880-915 MHz, 925-960 
MHz, 1710-1747,5 MHz şi 1805-1842,5 MHz 

 
 

Perioada de consultare pentru proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei Preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 168/2010 pentru 
armonizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio pereche 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 
MHz şi 1805-1842,5 MHz, publicat pe pagina de internet a ANCOM la data de 25 octombrie 2012, a 
expirat la data de 5 noiembrie 2012. 

Proiectul deciziei urmăreşte flexibilizarea utilizării frecvenţelor radio şi impulsionarea furnizării 
de servicii de comunicaţii electronice (servicii multimedia şi de transmisii de date) cu capacităţi din ce 
în ce mai mari, acestea având un rol important în impulsionarea economiei, în contextul modificării 
Deciziei Comisiei nr. 2009/766/CE. 

 
În vederea asigurării transparenţei deciziilor sale, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 

(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, ANCOM are obligaţia de a publica, pe pagina sa de 
internet, un material de sinteză a observaţiilor primite cu privire la măsurile supuse consultării, care va 
preciza şi poziţia sa faţă de aceste observaţii. 

 
În cursul perioadei de consultare ANCOM a primit o singură observaţie de fond care 

se referă la modificarea regimului de utilizare a benzii de frecvente radio 2100 MHz, 
respondentul solicitând introducerea şi a acestei benzi în cadrul proiectului de decizie, în 
opinia acestuia fiind astfel create premisele de de furnizare de comunicaţii electronice prin 
intermediul sistemelor LTE. 

Considerăm că propunerea primită din partea respondetului nu îşi găseşte locul în cadrul 
proiectului de decizie pentru motivele ce urmează a fi expuse în cele ce urmează.  

Banda de frecvenţe radio la care face referire respondentul nu face obiectul proiectului de 
decizie întrucât Decizia preşedintelui ANCOM nr. 168/2010 are ca scop, pe de o parte, asigurarea 
măsurilor necesare pentru transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2009/114/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivei 87/372/CEE 
a Consiliului privind benzile de frecvenţă care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată 
în Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice şi, pe de altă 
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parte, implementarea Deciziei Comisiei 2011/251/UE din 18 aprilie 2011, documente ce fac trimitere 
expresă la benzile de frecvenţe radio tratate în cadrul proiectului de decizie supus consultării publice. 

Ca răspuns însă la solicitarea respondentului facem precizarea că cerinţele armonizate de 
utilizare a benzii de 2100 MHz sunt stabilite prin Decizia 2012/688/UE privind armonizarea benzilor de 
frecvenţe radio 1920-1980 MHz şi 2110-2170 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze 
servicii de comunicaţii electronice în Uniune, condiţii ce se aplică prin raportare şi la regimul 
reglementat de art. 20, coroborat cu dispoziţiile art. 155 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011, motiv pentru care pentru eliminarea eventualelor restricţii trebuie urmată procedura 
stabilită de lege şi nu adăugarea, la proiectul de decizie supus consultării, unor cerinţe suplimentare. 
Totodată, în context va trebui să se aibă în vedere şi că pentru implementarea deciziei sus amintite vor 
trebuie efectuate demersurile pentru modificarea şi completarea Tabelului naţional de atribuire a 
benzilor de frecvenţe radio, intervenţie legislativă care trebuie realizată, asftel cum dispun prevederile 
art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, printr-o hotărâre a Guvernului. 

 


