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SINTEZA OBSERVAŢIILOR 
la propunerea privind  

acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio  
pentru furnizarea serviciului public de radiodifuziune 

 
Perioada de consultare pentru propunerea1 Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații (ANCOM) privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio 
pentru furnizarea serviciului public de radiodifuziune, publicată pe pagina de internet în data de 4 
aprilie 2016, a ajuns la termen în data de 5 mai 2016. 

Propunerea ANCOM a urmărit transparentizarea măsurilor legate de autorizarea tehnică a 
transmisiei serviciului public de radiodifuziune. 

Consultarea publică a avut în vedere legislația în vigoare la data demarării procesului, 
aplicabile fiind: 

a) Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, 
aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare; 

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri 
necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la 
televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, 
aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 345/2015; 

d) Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Observaţiile primite de către ANCOM în cursul perioadei de consultare publică au fost 

redactate cu luarea în considerare stării de fapt existentă la data limită2 de transmitere observațiilor, 
motiv pentru care cei doi respondenți nu au avut în vedere și efectele juridice apărute după 
publicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002. 

Astfel, contextul legislativ ce privește acordarea drepturilor de utilizare destinate transmiterii 
serviciului public de radiodifuziune a fost modificat structural prin publicarea Ordonanţei Guvernului 

                                                        
1 Propunerea ANCOM se regăseşte în cadrul documentului intitulat „Utilizarea frecvențelor radio pentru 
furnizarea serviciului public de radiodifuziune”. 
2 5 Mai 2016. 
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nr. 21/2016, actul normativ dispunând, pe de o parte, asupra unor măsuri ce țin de transmiterea 
serviciilor de programe de televiziune în format analogic și/sau digital terestru, și, pe de altă parte, 
asupra posibilității extinderii temporare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio destinate 
transmiterii serviciului public de radiodifuziune, deținute în prezent de către Societatea Națională de 
Radiocomunicații (SNR). Adoptarea acestui act normativ a modificat prin urmare ipotezele supuse 
analizei prin documentul consultat (punctul 4. Modalități de acordare a drepturilor de utilizare a 
frecvențelor radio), prin anularea posibilității adoptării soluției legislative prevăzute de art. 26 alin. 
(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 și impunerea drept primă alternativă 
prelungirea valabilității licenței deținute de SNR. 

Prin urmare, consultarea publică organizată de ANCOM asupra pertinenței alegerii între 
soluțiile legislative oferite de prevederile art. 26 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 111/2011 privind acordarea drepturilor de utilizare prin procedură de selecție sau prin 
încredințare directă, precum și observațiile comunicate de persoanele interesate au rămas fără 
obiect, realitatea legislativă impunând o nouă paradigmă. 

Față de cele expuse, prin emiterea prezentei, se consideră încheiată consultarea 
documentului „Utilizarea frecvențelor radio pentru furnizarea serviciului public de radiodifuziune”. 

 

 

 

 

 

 

 


