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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii privind determinarea cuantumului taxei de licenţă  

pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital 

terestru 

 

În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (6) din Legea nr. 504/2002 a 

audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, modul de desfăşurare a 

procedurilor, condiţiile de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem 

digital terestru, precum şi cuantumul taxei de licenţă se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului. 

 Prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 464/2010 privind acordarea licenţelor de 

utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune şi pentru modificarea 

Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi 

implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1213/2009 s-au stabilit limitele cuantumului taxei de licenţă ce se va plăti 

de către fiecare câştigător al procedurilor de selecţie, determinarea valorii acesteia urmând 

a se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), ţinând cont de echipamentele de recepţie ce vor fi 

subvenţionate. 

Scopul prezentei decizii este aşadar stabilirea condiţiilor pentru determinarea 

cuantumului taxei de licenţă ce urmează a fi achitat de către câştigătorii procedurilor de 

selecţie prevăzute la art. III alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 464/2010 pentru 

acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru. Factorul 

esenţial de care legea dispune că trebuie să se ţină cont în determinarea cuantumului 

taxei de licenţă este reprezentat de numărul echipamentelor de recepţie propus a fi 

subvenţionate integral de către câştigătorii procedurilor de selecţie. În funcţie de numărul 

de echipamentele de recepţie asumate prin ofertele depuse pentru a fi subvenţionate, 
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pentru individualizarea cuantumului taxei de licenţă ce urmează a fi achitat s-au identificat 

un număr de şapte situaţii în funcţie de care se va stabili în mod diferenţiat valoarea la 

care face trimitere art. III alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 464/2010. 

 În cazul nerespectării obligaţiei de subvenţionare integrală a echipamentelor de 

recepţie la nivelul asumat în cadrul procedurii de selecţie, decizia stabileşte şi măsurile pe 

care ANCOM,  le va întreprinde: verificarea îndeplinirii obligaţiei, recalcularea valorii taxei 

de licenţă şi determinarea sumei cu titlu de diferenţă de taxă de licenţă ce trebuie achitată 

de către fiecare câştigător al procedurilor de selecţie în cazul constatării unor încălcări ale 

obligaţiilor asumate. 

În ceea ce priveşte modalitatea de subvenţionare şi procedura de distribuire a 

echipamentelor de recepţie, precum şi categoriile de persoane care pot beneficia de 

subvenţie, acestea se vor stabili printr-o decizie ulterioară a preşedintelui ANCOM, decizie 

ce se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Având în vedere necesitatea asigurării unui calendar optim pentru acordarea 

licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru considerăm că această 

măsură de reglementare trebuie adoptată în regim de urgenţă, pentru acest proiect 

impunându-se astfel stabilirea unei perioade de consultare publică de 10 zile.  

 

 

 


