HOTĂRÂRE nr. 429 din 20 iunie 2019 pentru aprobarea Strategiei
5G pentru România
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din
Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a
ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Se aprobă Strategia 5G pentru România, denumită în continuare Strategia, prevăzută
în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
_____
*)
- Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 bis, care se
poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul
Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ministerele şi celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire planul de măsuri specifice
domeniului lor de activitate stabilite conform secţiunii 8.1 - "Plan de măsuri" din
Strategie.
Art. 3
Finanţarea măsurilor prevăzute în anexă, care intră în responsabilitatea instituţiilor
sau autorităţilor publice, se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituţii sau autorităţi
publice responsabile/implicate, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

CAPITOLUL II: Comitetul de monitorizare a Strategiei 5G pentru
România

Art. 4
(1) Se înfiinţează Comitetul de monitorizare a Strategiei 5G pentru România,
denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, ale cărui
şedinţe sunt conduse de reprezentantul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale.
(2) Comitetul are ca atribuţie monitorizarea şi facilitarea implementării Strategiei.
(3) Conducerea Comitetului este asigurată de ministrul comunicaţiilor şi societăţii
informaţionale sau de un secretar de stat desemnat de acesta, în calitate de
preşedinte.
(4) În scopul analizării stadiului de îndeplinire a măsurilor prevăzute în planul de
măsuri din Strategie, Comitetul se reuneşte în şedinţe de lucru cel puţin de două
ori pe an.
(5) Secretariatul Comitetului este asigurat de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Art. 5
(1) Componenţa Comitetului este asigurată de câte un membru titular şi un membru
supleant, desemnaţi de următoarele instituţii:
a) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
b) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
c) Secretariatul General al Guvernului;
d) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
e) Ministerul Afacerilor Interne;
f) Ministerul Afacerilor Externe;
g) Ministerul Apărării Naţionale;
h) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
i) Ministerul Economiei;
j) Ministerul Energiei;
k) Ministerul Transporturilor;
l) Ministerul Fondurilor Europene;
m) Ministerul Cercetării şi Inovării;
n) Serviciul Român de Informaţii;
o) Serviciul de Informaţii Externe;
p) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
q) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
r) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice.
(2) La şedinţele Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor
instituţii publice cu atribuţii în implementarea Strategiei, reprezentanţi ai
institutelor de cercetare, ai industriei de comunicaţii şi industriilor interesate de
implementarea 5G, ai organizaţiilor administraţiilor publice locale, precum şi
reprezentanţi ai societăţii civile.
Art. 6
(1) În vederea monitorizării gradului de îndeplinire a măsurilor stabilite conform
secţiunii 8.1 din Strategie, Comitetul elaborează o dată pe an raportul de
monitorizare a Strategiei.
(2) Raportul de monitorizare a Strategiei prevăzut la alin. (1) se prezintă în cadrul
şedinţei de Guvern şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Art. 7
Comitetul se dizolvă la îndeplinirea tuturor măsurilor stabilite conform secţiunii 8.1
din Strategie, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029.

CAPITOLUL III: Grupul de lucru interinstituţional pentru crearea unui
regim de autorizare a lucrărilor de construcţii favorabil reţelelor de
comunicaţii
Art. 8
(1) Se înfiinţează Grupul de lucru interinstituţional pentru crearea unui regim de
autorizare a lucrărilor de construcţii favorabil reţelelor de comunicaţii, denumit în
continuare Grupul, organism fără personalitate juridică, ale cărui şedinţe sunt
conduse
de
reprezentantul
Ministerului
Comunicaţiilor
şi
Societăţii

(2)

(3)
(4)
(5)

Informaţionale, în calitate de preşedinte, sau, în cazul lipsei reprezentantului
acestuia, de către reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, în calitate de vicepreşedinte.
Grupul are atribuţia de a identifica şi propune soluţiile optime pentru revizuirea
regimului de autorizare a lucrărilor de construcţii, care să asigure dezvoltarea
durabilă a reţelelor de comunicaţii electronice pe teritoriul României, în
conformitate cu direcţiile indicate conform secţiunii 7.2 - "Infrastructuri
prietenoase cu 5G" din Strategie.
Grupul va coordona întocmirea unui manual de bune practici pentru aplicarea
unitară a regimului de autorizare a lucrărilor de construcţii pentru comunicaţii
electronice.
Conducerea Grupului este asigurată de preşedinte sau vicepreşedinte prin
miniştrii celor două ministere sau de reprezentanţii desemnaţi de aceştia.
Secretariatul Grupului este asigurat de Autoritatea Naţională pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii.

Art. 9
(1) Componența Grupului este asigurată de câte un membru titular și un membru
supleant, desemnați de următoarele instituții:
a) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;
b) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
c) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;
d) Ministerul Afacerilor Interne;
e) Ministerul Apărării Naţionale;
f) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
g) Ministerul Energiei;
h) Ministerul Transporturilor;
i) Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;
j) Serviciul Român de Informaţii;
k) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
l) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
m) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice;
n) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
o) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
p) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
q) Inspectoratul de Stat în Construcții.
(2) La ședințele Grupului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai
următoarelor structuri asociative reprezentând administrația publică locală:
a) Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;
b) Asociația Municipiilor din România;
c) Asociația Orașelor din România;
d) Asociația Comunelor din România.
(3) La ședințele Grupului pot participa, de asemenea, în calitate de invitați,
reprezentanți ai altor instituții publice cu atribuții de avizare a construcțiilor,
reprezentanți ai institutelor de cercetare, ai industriei de comunicații, ai

operatorilor de rețele, ai organizațiilor administrațiilor publice locale, precum și
reprezentanți ai societății civile.
Art. 10
Grupul se dizolvă după îndeplinirea mandatului, dar nu mai târziu de sfârșitul
semestrului I al anului 2020.
-****PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Alexandru Petrescu
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
Sorin Mihai Grindeanu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Vasile-Daniel Suciu
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul apărării naţionale,
Gabriel-Beniamin Leş
Ministrul cercetării şi inovării,
Nicolae Hurduc
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Melania-Gabriela Ciot,
secretar de stat
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre Daea
p. Ministrul economiei,
Bogdan Constantin Andronic,
secretar de stat
Ministrul energiei,
Anton Anton
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul fondurilor europene,
Roxana Mînzatu
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
Valer-Daniel Breaz

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 551 din data de 4 iulie 2019

