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În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului 

de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19 alin. (1) şi 

(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de 

reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 62 alin. (1) şi (4) 

din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE  

PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 

 

emite prezenta:   

 

DECIZIE 

privind modificarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru 

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea 

Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului 

radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 

 

 

  Art. I. – Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei 

cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul 

General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al 
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României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„c) decizie – actul administrativ emis de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, 

prin care se individualizează cuantumul tarifelor datorate de titularii licenţelor, în 

temeiul art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 79/2002 şi al art. 62 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 

504/2002, după caz, şi care constituie titlu de creanţă în sensul Ordonanţei Guvernului 

nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;”. 

 

  2. Alineatul (3) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

  „(3) Tarifele cuprinse în anexa la prezenta decizie sunt anuale.” 

 

 3. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 „Art. 4. – (1) Tarifele se încasează anual, cu excepţia tarifelor prevăzute la cap. 

I, pct. 3, 4 şi 5.2, cap. II pct. 1, 2, 3.1, 3.2 şi 3.3, cap. III, IV şi V, cap. VI pct. 1, cap. 

VII şi VIII din anexă, care se încasează trimestrial.” 

 

  4. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

  „(3) Plata tarifelor, indiferent de perioada pentru care sunt individualizate, se 

face în baza deciziilor emise de preşedintele ANRCTI. Preşedintele ANRCTI poate 

delega personalul din subordine să semneze pentru şi în numele său deciziile prin care 

se individualizează cuantumul anumitor tarife de utilizare a spectrului datorate către 

ANRCTI, cuprinse în anexa la prezenta decizie.” 

   

  5. Alineatul (4) al articolului 4 se abrogă. 
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  6. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 „Art. 6. – (1) Termenul de plată a tarifelor prevăzute la art. 5 este data de 20 a 

lunii următoare celei în care s-a emis decizia, dar nu mai devreme de 15 zile de la data 

comunicării acesteia.” 

 

  7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 14. – Valoarea tarifului de utilizare a spectrului radio în cazul licenţelor 

acordate pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate experimentărilor sau 

transmisiilor ocazionale se calculează conform metodologiei relevante pentru aplicaţia 

care face obiectul licenţei respective, proporţional cu perioada de valabilitate a licenţei. 

Perioada pentru care se calculează tariful de utilizare a spectrului radio datorat către 

ANRCTI este de o lună necalendaristică pentru fiecare lună începută.” 

    

  8. Alineatul (4) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 „(4) Tarifele prevăzute la cap. VI pct. 2 din anexă se aplică pentru fiecare titular 

de licenţă de utilizare a frecvenţelor radio pentru sisteme GMPCS/S-PCS, inclusiv în 

cazul în care, la momentul emiterii deciziei, sunt în vigoare mai multe licenţe pentru 

acelaşi sistem GMPCS/S-PCS.” 

 

 Art. II. –  Deciziile prin care se individualizează cuantumul tarifelor de utilizare a 

spectrului radio datorate de titularii licenţelor pentru trimestrele III şi IV ale anului 2007 

se vor emite până la data de 30 noiembrie 2007. 

 

Art. III. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PREŞEDINTE, 

DAN CRISTIAN GEORGESCU 

 

 

Bucureşti, 20 septembrie 2007 

Nr. 3096 


