
 
DJ/___/___________ 

APROB, 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii privind modificarea şi completarea 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 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 13 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. 59 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările 

ulterioare, utilizarea frecvenţelor radio este permisă numai după obţinerea unei licenţe, act 

administrativ care cuprinde, condiţiile legale, tehnice şi operaţionale în care este 

exploatată resursa de spectru radio. 

Administrarea spectrului radio, resursă aflată în proprietatea publică a statului şi în 

administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

(ANCOM)‚ presupune utilizarea de către autoritatea de reglementare şi a unui mecanism 

financiar menit să determine o utilizare efectivă şi eficientă a drepturilor de utilizare 

acordate prin licenţe.  

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

79/2002 şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 – texte ce prevăd că titularul licenţei de 

utilizare a frecvenţei radio, al licenţei de emisie sau al licenţei de utilizare a frecvenţelor 

radio în sistem digital terestru are obligaţia să achite anual un tarif de utilizare a spectrului 

– a fost adoptată Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 
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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, act normativ publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 1166 din 22 decembrie 2005, prin intermediul căreia sunt 

stabilite atât sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare a spectrului, în mod generic, cât 

şi procedurile şi, ulterior, modalităţile efective de calcul ale acestuia.  

Prevederile Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 au fost modificate şi completate succesiv prin 

intermediul mai multor decizii ale autorităţii de reglementare prin Decizia preşedintelui 

IGCTI nr. 48/2006, Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 3096/2007, Decizia preşedintelui 

ANRCTI nr. 25/2008, Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 572/2008, Decizia preşedintelui 

ANCOM nr. 955/2009 şi prin Decizia preşedintelui ANCOM nr. 532/2010. Pe parcursul 

consultărilor publice efectuate în cadrul procesului de transparenţă în cadrul procedurilor 

de adoptare a deciziilor amintite, ANCOM a primit o serie de propuneri la care răspunde, în 

prezent, prin proiectul de decizie supus consultării publice. 

Astfel, una dintre propunerile primite în consultările publice organizate cu ocazia 

modificării ori completării Deciziei preşedintelui IGCTI nr. 686/2005, se referea la 

efectuarea plăţii tarifului datorat în mod eşalonat şi la sfârşitul perioadei de utilizare a 

resurselor limitate. În forma sa actuală, Decizia preşedintelui IGCTI nr. 686/2005 dispune, 

cu privire la modalitatea de plată a tarifului, faptul că deciziile-titlu de creanţă ce stabilesc 

valoarea de plată se emit la începutul perioadei de utilizare propriu-zisă a resursei limitate, 

astfel încât momentul plăţii tarifului datorat nu se corelează cu încasările realizate de către 

titularii de licenţă. Argumentul propus în sprijinul solicitării a arătat că încasarea 

contravalorii serviciilor de comunicaţii electronice prestate utilizatorilor finali sau 

partenerilor comerciali ai titularilor de licenţe are loc la sfârşitul perioadei de facturare, în 

vreme ce obligaţia de plată a tarifului de utilizare a frecvenţelor radio se realizează în 

avans, fapt ce dă naştere unor dificultăţi în fluxul financiar intern al operatorilor. 

Autoritatea de reglementare a luat în considerare punctul de vedere propus şi, 

apreciind asupra oportunităţii măsurii, emite prezentul proiect de decizie care urmăreşte  

revizuirea politicii de stabilire a tarifelor de utilizare a spectrului radio şi a modalităţii de 

încasare a acestora. Astfel, proiectul de decizie supus consultării propune o nouă abordare 

cu privire la modalitatea de încasare a tarifului de utilizare a spectrului, şi anume aceea ca 

tariful să fie încasat la sfârşitul perioadei de utilizare a resursei limitate. Prin urmare, noile 

dispoziţii propun ca deciziile privind individualizarea tarifului datorat să fie emise la sfârşitul 
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perioadei de utilizare, având la baza perioada în care titularul de licenţă a utilizat resursele 

limitate. Pe de altă parte, ANCOM a eliminat posibilitatea de plată semestrială, încasarea 

tarifului datorat fiind posibilă conform noilor prevederi anual sau trimestrial.  

Noul sistem de plată pe măsura utilizării spectrului de frecvenţe radio de către 

operatori aliniază astfel procedura de tarifare a utilizării frecvenţelor radio celorlalte 

proceduri privind tarifele datorate ANCOM. 

O altă modificare a procedurii de calcul a tarifului de utilizare a spectrului datorat o 

reprezintă clarificarea cursului de referinţă folosit pentru efectuarea plăţilor tarifelor 

datorate, acesta fiind stabilit ca fiind cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a 

României în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. 

Pe de altă parte, o nouă reglementare stabileşte faptul că încasarea anuală nu va 

mai fi opozabilă titularilor de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în scopul furnizării 

unor de reţele de radiopaging prin intermediul unor frecvenţe alocate la nivel naţional, 

tariful datorat de aceştia, prevăzut la capitolul I pct. 5.1. din cuprinsul anexei, fiind acum 

inclus în categoria tarifelor care se încasează trimestrial. 

Noile prevederi urmează să se aplice începând cu 1 ianuarie 2012. Acest lucru 

presupune ca deciziile-titlu de creanţă privind individualizarea tarifelor datorate pentru 

utilizarea spectrului radio în 2012 şi care se încasează anual să fie emise în luna decembrie 

a anului 2012, în vreme ce în cazul tarifelor care se încasează trimestrial să fie emise 

decizii-titlu de creanţă începând cu ultima lună a trimestrului I al 2012. 

Având în vedere necesitatea accelerării procesului de adoptare a proiectului de 

decizie a preşedintelui ANCOM, generată de faptul că, potrivit dispoziţiilor în vigoare, 

primele decizii-titlu de creanţă ar trebui emise până la cel târziu luna martie 2012, 

considerăm că măsura propusă de autoritatea de reglementare trebuie adoptată în regim 

de urgenţă, pentru acest proiect impunându-se astfel stabilirea unei perioade de 

consultare publică de 10 zile, perioadă apreciată ca fiind suficientă pentru formularea de 

observaţii şi/sau propuneri. 
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