În temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (2) pct. 12, art. 11 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 30 alin. (2) și art. 160 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, precum și ale art. 62 alin. (1) și (4) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,

PREȘEDINTELE
AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE
ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
emite prezenta
DECIZIE
pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a
spectrului
Art. I. – Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a
spectrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 4 iulie 2012,
se completează după cum urmează:
1. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:
„Art. 161. – (1) În situația în care titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio renunță la
drepturile de utilizare frecvențelor radio înainte de intrarea în vigoare a acestora, decizia prin care
se individualizează cuantumul tarifului datorat se desființează în situația în care a fost emisă, iar
tariful de utilizare a spectrului se restituie în cazul în care a fost încasat, și nu se mai emite în situația
în care anterior a fost depusă o cerere de renunțare.
(2) În situația în care titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio renunță parțial la drepturile de
utilizare spectrului radio înainte de intrarea în vigoare a acestora, tariful datorat este cel
corespunzător drepturilor de utilizare rămase în vigoare.”
2. La articolul 21, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu
următorul cuprins:
„(61) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 2.3 din anexă se aplică și în cazul licențelor de utilizare a
frecvențelor radio acordate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice pe suport radio
de bandă largă prin intermediul unor rețele globale de comunicații fixe/mobile prin sateliți artificiali
ai Pământului, indiferent de banda de frecvențe utilizată pentru sensul ascendent al legăturilor de
acces (terminal spre satelit).”
3. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu
următorul cuprins:
„(3) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 2.2 din anexă se aplică numai în cazul utilizării spectrului radio
prin intermediul unor echipamente de radioreleu portabile (instalate pe camere de luat vederi fără

fir) care funcționează, în regim fix sau cu mobilitate limitată, în incinte sau în spații semideschise ori
deschise, indiferent dacă respectiva cameră de luat vederi pe care este instalat echipamentul radio
este manevrată direct la sol sau se află la înălțime deasupra solului, fiind situată pe orice tip de
construcţie ori instalație-suport cu poziţie fixă pe sol.
(4) În cazul transmisiilor ocazionale realizate prin echipamente de radioreleu portabile (instalate pe
camere de luat vederi fără fir) care funcționează la bordul unor vehicule terestre, ambarcaţiuni sau
nave, indiferent de tipul acestora, aflate în mișcare, cuantumul tarifului pentru fiecare frecvență de
emisie și fiecare zi de transmisie se obține prin multiplicarea cu 1,5, în mod corespunzător, a tarifului
prevăzut la cap. IX pct. 2.2 din anexă.
(5) În cazul transmisiilor ocazionale realizate prin echipamente de radioreleu portabile (instalate pe
camere de luat vederi fără fir) care funcționează în spațiul aerian, fiind amplasate pe aparate de
zbor de tip aeronavă fără pilot la bord, indiferent de tipul acesteia, cuantumul tarifului pentru fiecare
frecvență de emisie și fiecare zi de transmisie se obține prin multiplicarea cu 2, în mod corespunzător,
a tarifului prevăzut la cap. IX pct. 2.2 din anexă.
(6) În cazul transmisiilor ocazionale realizate prin echipamente de radioreleu portabile (instalate pe
camere de luat vederi fără fir) care funcționează în spațiul aerian, fiind amplasate la bordul unei
aeronave, indiferent de tipul acesteia, cuantumul tarifului pentru fiecare frecvență de emisie și
fiecare zi de transmisie se obține prin multiplicarea cu 4, în mod corespunzător, a tarifului prevăzut
la cap. IX pct. 2.2 din anexă.”
Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră
în vigoare de la data publicării.
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