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1 27.07.2022 RCS RDS și [RESPONDENT CONFIDENTIAL]  conform www.rcs-rds.ro, 

[CONFIDENTIAL] colaborare în vederea identificării condițiilor optime asociate spectrului. RCS 

apreciază posibilitatea de a transmite observații în consultare.

PRELUATĂ

2 27.07.2022 [RESPONDENT CONFIDENTIAL] [CONFIDENTIAL] susține necesitatea echilibrului între elementele pachetului de condiții asociate 

spectrului (prețuri de rezervă, tarife de utilizare spectru, obligații de acoperire în 

licențe) care să stimuleze investițiile în rețele și servicii de generație viitoare. 

PRELUATĂ

3 27.07.2022 Asociatia Operatorilor Mobili din România, Telekom 

Romania Mobile Communications, Vodafone Romania

conform www.aomr.ro, 

www.telekom.ro, www.vodafone.ro

Conform AOMR și TKRM, prețurile de pornire sunt extrem de ridicate, în fiecare 

din benzile de frecvențe, fiind mult peste cele practicate în alte state membre în 

cadrul unor proceduri de selecție similare. TKRM argumentează că prețurile de 

pornire sunt peste rezultatele licitațiilor din alte state. Vodafone apreciază că 

prețurile de pornire în viitoarele licitații de spectru ar trebui să fie semnificativ 

mai mici.

PRELUATĂ 

PARȚIAL

4 27.07.2022 Telekom Romania Mobile Commmunications, 

Societatea Nationala Radiocomunicatii, RCS RDS, 

Vodafone Romania, [Respondent confidențial]

conform www.telekom.ro, 

www.radiocom.ro, www.vodafone.ro, 

[CONFIDENTIAL]

Patru respondenți operatori de comunicații mobile argumentează necesitatea 

reducerii prețurilor de pornire în contextul actual. 

Conform RCS, contextul economic, politic, sanitar etc., face dezirabilă diminuarea 

costurilor asociate furnizării serviciilor de comunicații mobile, cum sunt taxele de 

achiziție a frecvențelor radio și tarifele privind utilizarea acestora. Costurile de 

finanțare pe termen mediu au crescut, ceea ce va influența costurile investițiilor.

Conform [ respondent confidential], metodologia de stabilire a prețurilor trebuie 

să țină cont de contextul economic radical modificat în ultimii 2 ani, caracterizat 

de inflație în creștere (care reduce puterea de cumpărare și implicit consumul de 

servicii), prețurile în creștere pentru energie, transport și materii prime de suport 

(cu impact pe bugetele de investiții actuale și viitoare), precum și de evoluția 

economică negativă post-pandemie și în contextul războiului din Ucraina.

Conform VOD, ARPU mic și scăderea cotei de piață reduce capacitatea 

investițională a operatorilor, în timp ce presiunea financiară a crescut. De 

asemenea, creșterea costurilor cu energia electrică afectează direct costurile de 

operare a rețelei, prețurile cu ridicata la energie au crescut semnificativ în 

România începând din 2021 de la 250 euro/MW la 840 euro/MW. Ca urmare, 

impactul creșterii prețului energiei asupra VOD este de [confidențial] ori mai 

mare decât în 2019, în condițiile în care, odată cu extinderea rețelelor, a fost 

eficientizat consumul pentru a rămâne la același nivel.

TKM motivează pe seama faptului că veniturile din voce mobilă scad, în timp ce 

veniturile din servicii de internet înregistrează o creștere nesemnificativă post 

pandemie = provocări pentru un plan de afaceri în care se investește în plus în 

termenii propuși în consultarea publică.

De asemenea, conform SNR, alegerea defectuoasă a ferestrei de timp pentru 

organizarea procedurii va contura un eșec de natură strategică asupra dezvoltării 

pieței de comunicații din România.

PRELUATĂ 

PARȚIAL

5 27.07.2022 RCS RDS  conform www.rcs-rds.ro Cuantumurile taxelor de licență trebuie să fie corelate atât cu nevoile politicilor 

guvernamentale, cât și cu puterea de cumpărare a populației din România, prin 

raportare la context (economic, politic, financiar etc) și dezechilibrele care se 

reflectă în tarifele percepute utilizatorilor, afectează concurența și calitatea 

serviciilor. RCS solicită reducerea valorilor și stabilirea unei durate mai mari a 

licențelor

PRELUATĂ

6 24.07.2022 persoană fizică [CONFIDENTIAL] Conform unui respondent persoană fizică, prețurile de pornire nu iau în 

considerare decalajul digital al României, precum și evoluția României pe ultimul 

loc în DESI. Prețurile de pornire adecvate reducerii decalajului digital și care să 

stimuleze implementarea rapidă ar fi obținute astfel: spectrul ar trebui să fie 

oferit gratuit sau la un preț simbolic, însoțit de obligații de acoperire națională 

rapidă și de angajamentul în utilizarea noilor tehnologii pentru stimularea saltului 

digital. Dacă totuși nu sunt simbolice, taxele ar trebui reduse la cel mult jumătate 

din valorile propuse, eșalonate pe 10 ani iar fondurile utilizate pentru reducerea 

decalajului digital.

NEPRELUATA

7 27.07.2022 Asociația Operatorilor Mobili din România, Telekom 

Romania Mobile Commmunications,  RCS RDS, 

Vodafone Romania, [Respondent confidențial]

conform www.aomr.ro, 

www.telekom.ro, www.rcs-rds.ro, 

www.vodafone.ro, [CONFIDENTIAL]

Metodologia utilizată de ANCOM pentru analiza comparativă este deficitară și 

induce prețurile mari. Elemente criticate sunt: 

-	consideră prețuri de achiziție, rezultatele procedurilor, iar nu prețurile de pornire 

ale procedurilor, corespunzător scopului proiectului;

-	Nu surprinde efectul diferențelor economice (ARPU, PIB/locuitor, PIB la PPP), 

care ar reflecta contextul economic specific național;

-	Excepțiile statistice nu ar fi trebuit luate în considerare;

Mixarea rezultatelor în 700 MHz cu 800 MHz și 900 MHz creează o bază inexactă, 

eronată, aceste benzi nu intră în licitație. În plus, cele 3 benzi au caracteristici 

tehnice diferite.

Singura referință comparativă valabilă pentru licitația curentă sunt prețurile de 

pornire ale celorlalte licitații.

Prețurile finale pot fi comparate post-factum și sunt de obicei o funcție de factori 

specifici țării, în mare măsura irelevante din perspectiva politicii de reglementare. 

Prețurile finale ar trebui utilizate numai atunci când se acordă spectru fără o 

procedură competitivă.

NEPRELUATA

27.07.2022 Asociația Operatormilor Mobili din România, Telekom 

Romania Mobile Commmunications,  RCS RDS, 

Societatea Natională Radiocomunicații, Vodafone 

Romania, [Respondent confidențial]

conform www.aomr.ro, 

www.telekom.ro, www.rcs-rds.ro, 

www.radiocom.ro, www.vodafone.ro, 

[CONFIDENTIAL]

Ajustarea (prețurilor de pornire) cu ARPU are un rol critic/cheie, ARPU în 

România fiind cel mai mic din Europa, a fost aplicată de ANCOM și în trecut, 

pentru licitația 2012, iar când nu a aplicat-o, în 2021, 70% din spectru a rămas 

nevândut. (TKM, AOMR). TKM apreciază că referințele europene ar fi trebuit 

normalizate cu PIB/locuitor și cu ARPU.

[Repondent confidențial] solicită normalizarea (referințelor europene privind 

prețurile) la contextul economic specific național (PIB la PPP, PIB sau ARPU), 

similar abordării ANCOM din licitația 2012, în principal pentru că ARPU în 

România este cel mai mic din Europa și în continuă scădere.

Conform Vodafone, metodologia ANCOM ignoră nivelul mic al ARPU, ARPU este 

corelat direct cu capacitatea investițională a operatorilor pe piața respectivă, 

raportarea valorilor nominale de vânzare a spectrului din fiecare țară la ARPU 

național este imperios necesară, pentru a avea o analiză comparativă a prețurilor 

spectrului la nivelul UE; solicită revizuirea prețurilor de pornire, astfel încât 

România să se încadreze în media europeană (după ajustarea prețurilor cu PPP) 

și să reflecte astfel, condițiile specifice pieței românești.

Conform RCS, cuantumurile licențelor trebuie să reflecte puterea de cumpărare a 

populației din România.

Conform SNR, normalizarea prețului de pornire per capita trebuie corelat cu 

puterea de cumpărare a acestuia, care este mult sub media UE și a țărilor 

prezentate ca referințe. ANCOM să țină cont de faptul că România se află pe locul 

31 din punct de vedere al puterii de cumpărare din 42 de state incluse în 

clasamentul european realizat de GfK, cu o media de 7,453 euro/locuitor, cu 50% 

mai mică decât media europeană.

NEPRELUATA

27.07.2022 Asociația Operatormilor Mobili din România, Telekom 

Romania Mobile Commmunications,  RCS RDS, 

Societatea Natională Radiocomunicații, Vodafone 

Romania, [Respondent confidențial]

conform www.aomr.ro, 

www.telekom.ro, www.rcs-rds.ro, 

www.radiocom.ro, www.vodafone.ro, 

[CONFIDENTIAL]

a se vedea mai sus NEPRELUATA

27.07.2022 Asociația Operatorilor Mobili din România, Telekom 

Romania Mobile Commmunications,  RCS RDS, 

Societatea Natională Radiocomunicații, Vodafone 

Romania, [Respondent confidențial]

conform www.aomr.ro, 

www.telekom.ro, www.rcs-rds.ro, 

www.radiocom.ro, www.vodafone.ro, 

[CONFIDENTIAL]

a se vedea mai sus NEPRELUATA

9 27.07.2022 Asociația Operatorilor Mobili din România, Telekom 

Romania Mobile Commmunications,  Societatea 

Natională Radiocomunicații

conform www.aomr.ro, 

www.telekom.ro, www.radiocom.ro

Conform AOMR, prețurile de pornire mai scăzute ar putea crește concurența între 

operatori în cadrul licitației sau poate stimula achiziționarea unei cantități mai 

mari de spectru, ar facilita dezvoltarea de servicii inovatoare și mai bune. 

Conform Telekom, prețurile mari pot descuraja participarea, o licitație nu ar 

trebui să împiedice ofertanții să participe .

Conform SNR, analiza și rezoluția Consiliului Concurenței cu privire la condițiile de 

limitare a furnizorilor de infrastructuri 5G este necesară, în prezent fiind 

autorizată în România o singură soluție end-to-end avizată pozitiv de CSAT, 

Ericsson – Juniper. 

De asemenea, conform SNR, Guvernul României trebui să ia măsuri urgente 

pentru încurajarea diversificării pieței de echipamente de la diferiți producători de 

echipamente 5G. Rețeaua SNR nu poate evolua spre 5G prin upgrade pe baza 

soluției Ericsson – Juniper. 

PRELUATĂ

10 27.07.2022 Asociația Operatorilor Mobili din România, Societatea 

Natională Radiocomunicații, Telekom Romania Mobile 

Commmunications,  Vodafone Romania

conform www.aomr.ro, 

www.telekom.ro, www.radiocom.ro, 

www.vodafone.ro

Conform TKM, prețurile propuse vor duce la unul din următoarele rezultate: 

frecvențe nealocate după licitație, creșterea prețurilor cu amănuntul (cu efect 

reducerea accesibilității 5G, reducerea ratei de adopție a serviciilor, alimentarea 

inflației deja mari). Prețurile de pornire mai mici favorizează investiția în 

infrastructură și vor determina o implementare rapidă.

Adoptarea unor prețuri de pornire mai scăzute  lasă loc pentru determinarea unui 

preț optim în cadrul licitației și îmbunătățirea așteptărilor individuale cu privire la 

valoarea probabilă a spectrului prin adaptarea strategiei de licitare. Prețurile mari 

ar reduce marja de manevră pentru mecanismele de stabilire a prețurilor 

echitabile și pot duce chiar la o licitație eșuată, continuă TKM.

Cf. scorului Wireless al GSMA, costurile ridicate ale spectrului reduc stimulentele 

pentru investițiile în rețele: ”s-a observat o corelație între cheltuielile totale mai 

mici pentru spectru și scorurile wireless mai mari. (...) costurile de producție 

ridicate suprimă investițiile. Ele contrazic ipoteza mai simplistă conform căreia 

costurile licențelor nu afectează investițiile deoarece sunt costuri nerecuperabile”.

Conform VOD, revizuirea prețului de pornire este esențială pentru prevenirea 

înrăutățirii situației financiare a industriei și incapacității de atragere de noi 

investiții, cu impact direct asupra calității și disponibilității serviciilor furnizate. 

Conform AOMR, evaluarea comparativă pe bază de prețuri de pornire, ajustate 

cu ARPU, elimină riscul de a oferi prețuri de pornire foarte mari, care să reducă 

ritmul și gradul de dezvoltare a rețelelor și serviciilor 5G și implicit rata de 

adopție a acestora, în contextul unei rate a inflației în RO deja foarte ridicată 

(15,05% la iunie 2022 anualizat).

Conform SNR, tarifele extrem de mari propuse pentru prețurile de pornire ale 

licențelor vor avea un impact negativ direct asupra tarifelor către cetățeni.

PRELUATĂ

11 27.07.2022 Societatea Natională Radiocomunicații conform www.radiocom.ro Prețurile propuse pentru licențe sunt atât de mari încât împiedică SNR să-și 

asigure continuitatea veniturilor actuale prin prelungirea după 2025 a portofoliului 

de 50 MHz în banda de 3,5 GHz. Totalul veniturilor anuale ale SNR sunt aproape 

de prețul de pornire pentru 50 MHz în banda de 3,5 GHz.

NEPRELUATĂ

12 27.07.2022 Societatea Natională Radiocomunicații, Telekom 

Romania Mobile Commmunications

conform www.telekom.ro, 

www.radiocom.ro

Conform TKM, în conformitate cu Recomandarea UE privind Conectivitatea, 

prețurile de pornire ar trebui să fie mai mici decât valoarea rezultată din analiza 

comparativă:

”pentru a permite stabilirea prețurilor, prețurile de rezervare definite ar trebui să 

fie mai mici decât valoarea de referință (benchmark) în cazul în care este de 

așteptat că licitația să fie competitivă sau aproape de ea atunci când nu se 

anticipează prea multă concurență”; aplicarea celor mai bune practici „va ajuta 

operatorii de rețea să reducă costul instalării rețelelor de capacitate gigabit și 

Statele Membre să adopte o abordare eficientă pentru asigurarea accesului la 

spectrul 5G în timp util și favorabil investițiilor pentru operatorii de telefonie 

mobilă și alți utilizatori ai spectrului, inclusiv pentru aplicațiile industriale”, 

subliniază TKM.

TKM citează considerentele 99 (nu pot impune alte tarife/taxe în legătură cu 

furnizarea de rețele și servicii, decât cele prevăzute în Directivă) și 100 din Cod 

(taxele ar trebui să reflecte situația economică și tehnică a pieței în cauză, 

precum și orice alt factor semnificativ care determină valoarea)

Conform SNR, criteriul din Setul comun de instrumente privind conectivitatea, 

prin care ”prețurile ar trebui ajustate pentru considerarea circumstanțelor 

specifice statelor, cum ar fi populația, durata licențelor, obligațiile de acoperire...” 

nu este aplicat. Normalizarea prețului de pornire per capita trebuie corelat cu 

puterea de cumpărare a acestuia, care este mult sub media UE și a țărilor 

prezentate ca referințe, apreciază SNR.

NEPRELUATĂ

13 27.07.2022 Telekom Romania Mobile Commmunications, Vodafone 

Romania, [Respondent confidențial]

conform www.telekom.ro, 

www.vodafone.ro, [confidențial]

[Respondent confidențial] propune un preț de [confidențial]  mil euro/bloc pe 

baza mediei simple a prețurilor normalizate pentru licențe în bandă, normalizate 

în funcție de durată, populație, GDP PPP, condiții de plată, TUS și inflație în 19 

state membre și UK. Propunerea are în vedere reducerile TUS din consultare. 

Alternativ, consideră justificată menținerea prețului la nivelul propus dacă este 

ajustată în mod corespunzător durata drepturilor, de exemplu pe o perioadă de 

minim 20 de ani cu posibilitatea prelungirii o singură dată cu o nouă perioadă de 

20 de ani (modelul spaniol) . 

Vodafone solicită reducerea cu [confidențial]  a prețului de pornire, pentru a 

asigura alinierea acestuia cu media europeană, precum și prelungirea duratei 

drepturilor în banda de 700 MHz până în 2047, adică pe 25 de ani, durata 

maximă conform cadrului legal în vigoare, în cazul benzilor acordate pentru 

prima dată în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice de bandă 

largă. Măsura ar favoriza atragerea de investiții, banda este esențială pentru 

realizarea acoperirii cu servicii 5G și pentru îndeplinirea obiectivelor de 

conectivitate ale României.

TKM propune un preț de [confidențial]  euro pentru 700 FDD și [confidențial] euro 

pentru 700 SDL, după ajustarea prețurilor de pornire ale altor proceduri 

europene cu numărul de locuitori, PIB/locuitor și ARPU

PRELUATĂ 

PARȚIAL

14 27.07.2022 [Respondent confidențial] [confidențial] Respondentul propune un preț de [confidențial] euro pentru 1500 MHz SDL și 

[confidențial] euro pentru 2600 MHz, după ajustarea prețurilor de pornire ale 

altor proceduri europene.

PRELUATĂ 

PARȚIAL

REGISTRU PENTRU CONSEMNAREA SI ANALIZAREA PROPUNERILOR, SUGESTIILOR, OPINIILOR CU VALOARE DE RECOMANDARE PRIMITE

PROIECT HOTARARE GUVERN PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI VALORII MINIME A TAXEI DE LICENŢĂ PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI 

DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO DISPONIBILE ÎN BENZILE DE 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, PRECUM ŞI A CONDIŢIILOR 

DE PLATĂ A TAXEI DE LICENŢĂ
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OBSERVAȚII GENERALE

Apreciem interesul respondenților pentru consultare și confirmăm că ANCOM va continua bunele practici pe care le-a consacrat în materie de consultare și transparență decizională.

Complexitatea planurilor de afaceri pentru furnizarea pe termen lung de rețele și servicii de comunicații de nouă generație este într-adevăr mare și în creștere, iar furnizarea de rețele mobile în benzi armonizate european necesită încorporarea frecvențelor radio și a condițiilor atașate acestora. Din această perspectivă, echilibrarea costurilor și beneficiilor utilizării spectrului radio prin alocarea pe bază de 

procedură de selecție transparentă, obiectivă și nediscriminatorie, este un mijloc/procedeu care a produs rezultatele optime.  

NIVELUL PREȚURILOR

Urmare a consultării publice, duratele licențelor în toate benzile (cu excepția benzii de 2600 MHz) au fost reanalizate  și s-a avut în vedere măsura acordării drepturilor de utilizare până în 2047, fără intervenție asupra prețului propus.

 

Astfel, normalizate cu dimensiunea blocurilor, durata drepturilor și populația rezidentă în România în anul acordării licențelor, prețurile sunt rezonabile în raport cu referințele utilizate.

În particular, prețul de pornire propus pentru banda de 700 MHz reprezintă 58% din prețul mediu al celor 48 de licențe acordate în bandă în 20 de state europene în perioada 2015 – 2021.

Prețul propus de pornire pentru banda de 3400 – 3800 MHz reprezintă 42% din prețul mediu al celor 81 licențe acordate în bandă în 22 state europene în perioada 2016 – 2022.

CONTEXTUL PROCEDURII

Urmare a consultării publice, duratele licențelor în toate benzile (cu excepția benzii de 2600 MHz) au fost reanalizate  și s-a avut în vedere măsura acordării drepturilor de utilizare până în 2047, fără intervenție asupra prețului de pornire propus.

ANCOM recunoaște circumstanțele excepționale ale contextului anului 2022, precum și impactul lor asupra sectorului comunicațiilor electronice: în costurile producției, în prețurile serviciilor vândute, în presiunile pe bugetele gospodăriilor și întreprinderilor etc. 

ANCOM a remarcat de asemenea măsurile luate de operatori pentru reducerea consecințelor unor evenimente din anul 2022, ca de exemplu contractele pe termen lung cu prețuri fixe pentru achiziția de energie verde, indexarea cu inflația a activităților de închiriere a pilonilor de telefonie etc.   

Inflația majorează costul capitalurilor investite, dar în același timp erodează capitalurile neutilizate pentru investiții.

Este totodată posibil ca anul 2022 să nu reprezinte alegerea optimă pentru reliefarea valorii pe termen lung a unor resurse publice limitate în România, precum licențele de frecvențe radio. Cu toate acestea, procedura de selecție a fost amânată din 2019, nu a putut fi organizată înainte de îndeplinirea condițiilor necesare în luna iulie 2022, iar o eventuală nouă amânare (în așteptarea unui climat macro-

economic mai favorabil) ar fi contra-productivă sectorului comunicațiilor și nici nu ar promova mai bine obiectivele statutare ale ANCOM. În plus, procedura de selecție este indicată ca obiectiv de reformă în cadrul PNRR, prevăzută a avea loc în 2022, iar utilizarea sub-optimă a spectrului pentru rețele 5G degradează clasamentul României în DESI.

Pe de altă parte, în măsura în care investițiile în rețele sunt realizate în considerarea oportunităților pe termen lung, de genul celor favorizate prin licențe mergând până la 25 de ani, precum cele propuse a fi emise de ANCOM, influența factorilor conjuncturali, precum contextul anului 2022, există, însă este de așteptat să fie relativ limitată.

În același context excepțional, ANCOM a luat și măsuri privind reducerea masivă a tarifului de utilizare a spectrului radio. 

ALTE COMENTARII PRIVIND PREȚURILE

Urmarea consultării publice, duratele licențelor în toate benzile (cu excepția benzii de 2600 MHz) au fost reanalizate  și s-a avut în vedere măsura acordării drepturilor de utilizare până în 2047, fără intervenție asupra prețului propus, efectul fiind, între altele, și reducerea semnificativă a prețului de pornire anualizat.

Cuantumurile reflectă obiectivele și politicile guvernamentale și circumstanțele pieței din România. În considerarea termenului lung al licențelor, de până la 25 de ani, contextul excepțional al anului 2022 are un impact relativ limitat.

 

Urmare a consultării publice, duratele licențelor în toate benzile (cu excepția benzii de 2600 MHz) au fost reanalizate  și s-a avut în vedere măsura acordării drepturilor de utilizare până în 2047, fără intervenție asupra prețului de pornire propus

România este pe ultimul loc în clasamentul DESI al Uniunii, în contextul scorurilor mici înregistrate la dimensiunile Capital uman, Integrarea tehnologiilor digitale, respectiv Servicii publice digitale. La dimensiunea Conectivitate, care reflectă acoperirea și performanțele rețelelor, dar și penetrarea serviciilor în rândul populației, România ocupa poziția 10 din 27 în 2021, respectiv 16 în 2022. 

Deteriorarea cu 6 locuri a clasamentului României în DESI la componenta/dimensiunea Conectivitate în 2022 față de 2021 este înregistrată pe fondul menținerii scorului scăzut la indicatorul ”spectru 5G”, în contextul progresului altor state membre la acest indicator. De asemenea, progresele semnificative înregistrate de România în materie de acoperire și penetrare a internetului fix de mare viteză 

(NGA/VHCN/Gbps) au fost insuficiente în compoziția DESI pentru compensarea efectelor scorului mic la ”spectru 5G”.  

ANCOM apreciază că procedura de selecție în 2022 va ameliora semnificativ scorul DESI al României la capitolul ”spectru 5G”, antrenând o îmbunătățire semnificativă a clasamentului pe componenta Conectivitate în 2023. În context, decalajele pe componentele Capital uman, Integrarea tehnologiilor digitale și respectiv Servicii publice digitale se vor dovedi mai rigide, cu efect asupra poziționării României în 

coada clasamentului DESI pe termen scurt.

Viitorul ”salt digital” la nivelul întreprinderilor și al serviciilor publice digitale, nu este frânat de acoperirea, capacitățile sau performanțele insuficiente ale rețelelor de comunicații electronice, ci de investițiile necesare pentru realizarea ”saltului”, din care ”investiția” în conectivitate nu reprezintă un obstacol dificil de surmontat pentru întreprinderi sau instituții.

Digitalizarea serviciilor publice beneficiază de alocări substanțiale în PNRR și în alte scheme de ajutor de stat.

METODOLOGIA PENTRU ANALIZA COMPARATIVĂ

Metodologia utilizată de ANCOM reflectă obiectivele politicilor publice guvernamentale, designul și regulile specifice ale procedurii de selecție din România, precum și Recomandarea UE privind Conectivitatea.

Raportarea referințelor la prețurile de pornire nu este recomandată de Uniune, nu ar fi corespuns designului și circumstanțelor procedurii de selecție organizate de ANCOM și nici nu ar fi reflectat obiectivele politicilor publice guvernamentale. 

 

Metodologia nu prezumă menținerea pe 20-25 de ani a decalajului în materie de ARPU între România și alte state membre, și nici menținerea altor diferențe economice, ci convergența economică pe termen lung. Cu titlu de exemplu, relevant pentru demonstrarea influenței mici a ARPU asupra valorii licențelor, chiar și în contextul anului 2022, este procedura de selecție din India: conform informațiilor 

publice (https://dot.gov.in/spectrum-management/2886), Bharti, R Jio și Vodafone au adjudecat în 2022 licențe cu durata de 20 de ani pentru 100 MHz – 130 MHz în banda de 3300 MHz într-un număr de 22 state federale (Bharti, R Jio), respectiv pentru 50 MHz în aceeași în 17 state federale (Vodafone), prețurile de adjudecare normalizate fiind cuprinse între 0,15 – 0,17 eurocenți/MHz/an/populație. Ori, 

rezultatele licitației din India 2022 sunt comparabile cu prețurile propuse în România, chiar dacă ARPU în India este sub 40% față de cel din România. 

A se vedea mai jos considerații detaliate pe tema rolului ARPU (și a altor factori de ajustare) în prețurile licențelor. 

Excepțiile statistice nu sunt luate în considerare, chiar dacă din motive de completitudine a analizei referințelor europene, sunt prezentate.

Rezultatele în banda de 700 MHz nu sunt mediate (”mixate”, conform respodnentului) cu rezultatele în celelalte benzi (800 MHz și 900 MHz). Analiza referințelor europene este extinsă la toate benzile sub 1 GHz pentru scopuri de prezentare și contextualizare, însă rezultatele pe bandă sunt prezentate distinct, iar rezultatele benzii de 700 MHz sunt în mod explicit considerate. În mod efectiv rezultatele între 

benzi diferite au fost mediate cu cele pentru 700 MHz în cazurile extrem de rare unde (1) – procedura de selecție a vizat simultan mai multe benzi sub 1 GHz și (2) – designul procedurii nu a permis defalcarea rezultatelor la nivelul benzilor (de exemplu, Danemarca, între 700 MHz și 900 MHz). În astfel de situații, au fost utilizate raționamente profesionale pentru obținerea unor rezultate pe benzi individuale, 

raționamente care au condus la normalizarea inter-benzi.

AJUSTARE CU ARPU, PIB, PPP

Ajustarea cu PPP

Fără a prejudicia utilitatea metodei paritatea puterii de cumpărare (PPP) și relevanța generală a rezultatelor acesteia pentru identificarea valorii echivalente a acelorași bunuri și servicii în țări diferite, ANCOM are rezerve conceptuale cu privire la utilizarea metodei cu referire la prețurile licențelor. Metodologia PPP este dezvoltată pornind de la o extindere (la un coș de produse sau la un nivel general al 

prețurilor) a legii prețului unic (într-o piață eficientă, toate bunurile identice au un singur preț), conform căreia în prezența unor costuri tranzacționale nesemnificative (sau inexistente) și în absența barierelor comerciale, bunurile identice pe piețe diferite vor tinde spre același preț, atunci când prețurile sunt exprimate în aceeași monedă. 

Or, în cazul de față, se propune utilizarea PPP pentru ajustarea:

(1)	- prețurilor unor factori de producție la nivel de gros (iar nu a unor prețuri cu amănuntul)

(2)	- pentru bunuri care pur și simplu nu pot fi tranzacționate pe altă piață: în realitate, licența obținută în jurisdicția X nu poate fi utilizată în jurisdicția Y.

Suplimentar față de barierele comerciale absolute, costurile asociate tranzacțiilor cu licențe de comunicații electronice sunt departe de a fi nesemnificative. Consecința evidentă a acestor realități este că diferențialul în materie de productivitate între statele comparate este semnificativ mai mare în cazul bunurilor care nu pot fi comercializate, față de bunurile libere la comercializat (cunoscut în teorie şi ca 

efectul Balassa–Samuelson). Aplicarea efectului Balassa-Samuleson în cazul prețurilor licențelor, în combinație cu efectul Penn (statele mai dezvoltate înregistrează sistematic niveluri mai mari ale prețurilor comparativ cu statele mai sărace), exacerbează diferențele observate la niveluri care depășesc limitele rezonabile, reducând astfel și mai mult relevanța/utilitatea metodologiei PPP pentru ajustarea 

prețurilor licențelor.

Ajustarea pe baza ARPU

Venitul mediu pe utilizator (ARPU) este într-adevăr luat în considerare la nivelul industriei pentru evaluarea prețurilor licențelor, alături de o multitudine de alți factori economici specifici sectorului și țării respective, precum nivelurile de concurență, rivalitatea generală între furnizori sau pe parcursul licitației, bugetele operatorilor, resursele financiare și costurile capitalurilor împrumutate, tendințele economice 

etc., dar și de design-ul procedurii, durata licențelor, planurile strategice ale operatorilor sau penuria relativă a spectrului cu caracteristici similare. Astfel, impactul potențial și complexitatea factorilor avuți în vedere pare să limiteze capacitatea de a stabili legături directe între rezultatele procedurilor și rezultatele piețelor, situație pusă în lumină și de referințele europene utilizate în fundamentarea taxelor.

ARPU nu a fost utilizat în normalizarea prețurilor licențelor între țările europene întrucât nu ar fi reflectat obiectivele de politici publice guvernamentale, ar fi presupus, între altele, niveluri egale de concurență în toate statele observate și ar fi generat îndoieli cu privire la corectitudinea reflectării perspectivelor de dezvoltare a sectorului comunicațiilor electronice din România. De altfel, nu a fost identificată o 

corelație între cele două variabile, ARPU și prețul normalizat al licențelor. Figura din dreapta prezintă rezultatele celor 46 de licențe observate de ANCOM pentru banda de 700 MHz, prin raportare la ARRPU domestic (average retail revenue per user, excluding roaming – sursa BEREC) în statele respective.

După cum se poate observa, cele două variabile sunt pozitiv corelate, însă corelația este foarte slabă. Mai mult, proporția variației (R2  =0,0094) înseamnă 0,94% din cele 46 licențe observate în banda de 700 MHz variază cu ARRPU.

Mai explicit, la un ARRPU între 11 – 12,45, rezultatele pentru banda de 700 MHz prețuri între 0,5 și 3,5: 0,5 în Croația, 1,19 în Germania, 1,56 în Grecia, 2,62 în Ungaria și 3,51 în Franța. Invers, la un preț de 700 MHz între 0,9 - 1,2, ARRPU este de 8,67 în Portugalia, 12,45 în Germania sau 16,73 în Finlanda.

Un exercițiu similar cu referire la 62 licențe europene în banda de 3400 – 3800 MHz, raportate la ARRPU domestic în statele în care au fost emise, prezintă o proporție a variației de 0,0125, adică 1,25% din 62 licențe în banda de 3,5 GHz variază cu ARRPU.

La un ARRPU între 7,4 – 9,1, licențele normalizate pentru banda de 3,5 GHz au prețuri între 0,02 și 2. Invers, la un preț normalizat în bandă de 3,5 GHz între 0,13 – 0,3, ARRPU între 5 și 17 euro/lunar: 5,15 în România, 8,67 în Portugalia, 12,67 în Grecia, 16,18 în Austria și 16,73 în Finlanda.

Mai mult, un studiu comandat de Comisia Europeană privind asignarea spectrului în Uniune , încercând să exploreze relațiile dintre ARPU și prețul spectrului, se vede nevoită să excludă banda de 700 MHz datorită ”obiectivelor de politici publice diferite” observate în statele în care a fost licențiată, iar cu privire la celelalte benzi, rezultatele obținute sunt parțial contra-intuitive, în ciuda simplificărilor 

metodologice operate – a se vedea a doua figur[ din dreapta.   

Pe baza acestor considerente, ajustarea referințelor cu ARPU nu ar aduce mai multă precizie analizei, în raport cu efectele asupra rezultatelor ”observate”.

Nu în ultimul rând, în măsura în care randamentele financiare din furnizarea de rețele de comunicații pot fi influențate negativ de nivelurile ARPU, costurile altor factori intermediari de producție precum costurile salariale sau ale proprietăților/chiriilor, pot influența pozitiv randamentele rețelelor chiar și în prezența unui ARPU redus.  

Efecte similare asupra randamentului rețelelor pot fi obținute prin valorificarea oportunităților tot mai mari de monetizare a unor noi segmente (de exemplu, infrastructurile fizice de stâlpi/piloni) . Desigur, cu condiția ca oportunitățile de monetizare să fie internalizate în rețelele de comunicații electronice, iar nu externalizate / transferate în afara acestora. 

Ajustarea pe baza PIB/locuitor

Prețurile licențelor nu au fost normalizate cu PIB (sau PIB/locuitor) întrucât ar fi presupus, între altele, existența unor niveluri similare de concurență în toate statele observate, precum și aceeași contribuție structurală a sectorului comunicațiilor la realizarea PIB național, în toate statele observate. 

De altfel, în contextul slabei corelații observabile între prețurile licențelor și ARPU (a se vedea mai sus), diluarea și mai mare prin raportarea la PIB/locuitor ar fi fost și mai puțin justificabilă.

Urmare a consultării publice, duratele licențelor în toate benzile (cu excepția benzii de 2600 MHz) au fost reanalizate  și s-a avut în vedere măsura acordării drepturilor de utilizare până în 2047, fără intervenție asupra prețului propus, efectul fiind, între altele, și reducerea semnificativă a prețului de pornire anualizat. De asemenea, urmare a consultării publice, în proiectul de hotărâre a fost introdusă o nouă 

tranșă de plată, astfel încât ultima tranșă, variabilă în raport cu prețurile finale, nu este scadentă mai devreme de a doua jumătate a anului 2027 (2028, în cazul benzii de 3400 – 3800 MHz).   

În condițiile revizuite urmare a consultării, ANCOM nu estimează reducerea ritmurilor investiționale în rețele urmare a procedurii, sau niveluri suboptime ale cererii agregate de spectru radio. 

În fundamentarea concluziilor Scorului Wireless al GSMA nu sunt luate în calcul nivelurile diferite de concurență dintre statele analizate și nici impactul acestora asupra rezultatelor comparației.

După cum s-a menționat și în Sinteza observațiilor la proiectul Caietului de sarcini, problema indicată de respondent a fost clarificată pe cale jurisprudențială.

ANCOM înțelege dificultățile gestionării unei rețele naționale de [CONFIDENȚIAL] stații de bază pentru  [CONFIDENȚIAL] utilizatori, însă apreciază că economiile de scară și gamă necesare pentru utilizarea eficientă a unui portofoliu de 50 MHz în banda 3400 – 3800 MHz și asigurarea rentabilității investiției în rețea și licențe necesită utilizatori de ordinul milioanelor.

 

Prețurile de pornire în banda de 3500 – 3800 MHz reflectă incrementarea valorii odată cu statutul ei de bandă pionier pentru implementarea 5G în Europa, depășind așadar cu mult randamentele din utilizare pentru soluții fixe, cu mobilitate limitată sau WIMAX.  Pentru astfel de soluţii, ANCOM a prevăzut în Caietul de sarcini posibilitatea ca un operator să îşi adjudece o cantitate minimă de spectru de 20 MHz, 

cu obligaţii de dezvoltare mai relaxate.

Prețurile propuse țin cont în cel mai înalt grad de Recomandarea UE privind Conectivitatea

Prețuri propuse de respondenți

Ajustările cu PIB, PIB/locuitor, PPP și ARPU au fost respinse (a se vedea argumentele prezentate mai sus).

Totuși, urmare a consultării publice, duratele licențelor în banda de 700 MHz au fost reanalizate  și s-a avut în vedere măsura acordării drepturilor de utilizare până în 2047, fără intervenție asupra prețului propus, efectul fiind, între altele, și reducerea semnificativă a prețului de pornire. De asemenea, urmarea  consultării publice, în proiectul de hotărâre a fost introdusă o nouă tranșă de plată, astfel încât 

ultima tranșă, variabilă în raport cu prețurile finale, are scadența în a doua jumătate a anului 2027.

Ajustările cu PIB, PIB/locuitor, PPP și ARPU au fost respinse (a se vedea argumentele prezentate mai sus).

Totuși, urmare a consultării publice, duratele licențelor în banda de 1500 SDL au fost reanalizate  și s-a avut în vedere măsura acordării drepturilor de utilizare până în 2047, fără intervenție asupra prețului propus, efectul fiind, între altele, și reducerea semnificativă a prețului de pornire. De asemenea, urmare a consultării publice, în proiectul de hotărâre a fost introdusă o nouă tranșă de plată pentru 

drepturile în banda de 1500 SDL, astfel încât ultima tranșă, variabilă în raport cu prețurile finale, are scadența în a doua jumătate a anului 2027.   



15 27.07.2022 Telekom Romania Mobile Commmunications, Vodafone 

Romania, [Respondent confidențial]

conform www.telekom.ro, 

www.vodafone.ro, [confidențial]

[Respondent confidențial] propune un preț de [confidențial] mil euro/bloc pe baza 

mediei simple a prețurilor normalizate pentru licențe în bandă, normalizate în 

funcție de durată, populație, GDP PPP, condiții de plată, TUS și inflație în 13 state 

membre. Propunerea are în vedere TUS din consultare.

Vodafone afirmă că prețul propus este al doilea cel mai mare preț din Europa, 

după Luxemburg (după ajustare PPP), aproape dublu față de media europeană și 

solicită reducerea cu [confidențial] a prețului de pornire propus, pentru alinierea 

acestuia la media europeană.

TKM propune un preț de [confidențial] euro pentru blocurile de 10 MHz în banda 

3400 – 3800 MHz, după ajustarea prețurilor de pornire ale altor proceduri 

europene cu numărul de locuitori, PIB/locuitor și ARPU

PRELUATĂ 

PARȚIAL

16 27.07.2022 RCS RDS, Telekom Romania Mobile Commmunications, 

Vodafone Romania, [Respondent confidențial]

conform www. rcs-rds.ro, 

www.telekom.ro, www.vodafone.ro, 

[confidențial]

[Respondent confidențial], RCS și TKM apreciază propunerea ANCOM privind 

plata eșalonată/în tranșe, ulterioare emiterii licenței. RCS solicită plata în tranșe 

egale, fixate pe [confidențial].

Conform [Respondent confidențial], abordarea ignoră complet situația economică 

actuală și presiunea financiară prezentă (inflație, prețuri energie, consecințele 

pandemiei etc), modelul de plată propus nu permite concentrarea resurselor 

disponibile în activitatea de dezvoltare a rețelei și îi obligă pe titulari să plătească 

mai mult de jumătate din prețul licenței în 15 zile lucrătoare de la anunțarea 

rezultatelor.  Respondentul solicită revizuirea modelului astfel încât plățile să fie 

efectuate în tranșe egale, în [ confidențial] duratei de valabilitate a licenței, care 

este [confidențial] (cu excepția 2600 MHz, pentru care termenul ar fi 

[confidențial]).

PRELUATĂ 

PARȚIAL

17 27.07.2022 [Respondent confidențial] [confidențial] Pentru spectrul 3400 – 3800 MHz, mecanismul actual al art. 4 implică 

posibilitatea constituirii garanției pentru valoarea integrală a taxei și de a plăti 

taxa în rate sau de a plăti integral în primele 15 zile de la anunțarea rezultatelor, 

adică cu mai mult de 6 luni înainte, contract art. 28 alin. (1) din OUG nr. 

111/2011.

NEPRELUATĂ

18 27.07.2022 Telekom Romania Mobile Communications conform www.telekom.ro Apreciază condițiile de plată pentru 3400 – 3800 MHz ca fiind discriminatorii față 

de celelalte benzi (plătești în noiembrie și intri în drepturi din ianuarie, față de 6 

luni în cazul benzii 3400 – 3800 MHz), situație care contrazice directiva 

2018/1972 referitor la ”modalități de plată a taxelor (...) corelate cu 

disponibilitatea efectivă a resursei”.

NEPRELUATĂ

19 27.07.2022 Telekom Romania Mobile Communications, 

[Respondent confidențial]

conform www.telekom.ro, [confidențial] [Respondent confidențial] solicită eliminarea obligației de constituire a garanțiilor 

bancare și completarea textului licențelor și al caietului de sarcini cu obligația de 

plată a taxelor în temeiul art. 24 alin. (2) lit. h) din OUG nr. 111/2011, penalitatea 

fiind retragerea licențelor. 

TKM solicită eliminarea regimului de garanții întrucât anulează efectele practice 

ale ratelor, reprezintă o barieră administrativă prohibitivă pentru investiții, creând 

un plafon pentru abilitățile sale investiționale.

PRELUATĂ

20 27.07.2022 Societatra Națională Radiocomunicații, Vodafone 

Romania, [respondent confidențial]

conform www.radiocom.ro, 

www.vodafone.ro, [confidențial]

Conform [respondent confidențial] și Vodafone, prețurile de pornire ar trebui să 

fie mai mici, din cauza reducerii numărului de furnizori de echipamente urmarea 

adoptării Legii nr. 163/2021, ceea ce reduce concurența pe această piață și 

conduce la majorarea costurilor pentru echipamente. Costurile îndeplinirii 

obligațiilor impuse prin Legea securității 5G sunt foarte mari: Orange confidential 

estimează costuri ce pot ajunge la [confidențial] milioane euro, iar Vodafone, 

[confidențial] milioane euro. 

Conform SNR, procedura trebuie amânată până în trim. IV 2024 – trim. II 2025, 

adică până la diversificarea pieței furnizorilor de echipamente 5G care dețin aviz 

pozitiv pe Legea nr. 163/2021 (în prezent, doar Ericsson-Juniper este autorizat pe 

această lege).

NEPRELUATĂ

21 27.07.2022 Societatea Natională Radiocomunicații conform www.radiocom.ro fără fundamentare, ANCOM propune ca operatorii care au deja drepturi de 

utilizare (în banda 3600 – 3800 MHz) să participe la o procedură în avans cu 3 

ani (față de data expirării drepturilor). Astfel, operatorii sunt supuși unor riscuri 

investiționale inutile. 

NEPRELUATĂ

22 27.07.2022 Vodafone Romania conform www.vodafone.ro solicită asigurarea reînnoirii gratuite a licențelor după expirarea termenului de 

valabilitate de 25 de ani, dacă operatorii îndeplinesc cerințele licenței inițiale. 

Invocă modelul Spania 2021 și apreciază că o astfel de măsură ar favoriza 

investițiile pe termen lung în condițiile celui mai mic ARPU din Europa.

În acest sens, Vodafone consideră necesară revizuirea Legii nr. 198/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor 

electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de 

comunicaţii electronice, astfel încât să permită prelungirea gratuită a duratei de 

valabilitate a drepturilor de utilizare, pentru a putea garanta operatorilor 

utilizarea spectrului 5G pentru o perioadă de 40 de ani.

NEPRELUATĂ

23 27.07.2022 [Respondent confidențial] [confidențial] propune reformularea art. 5 din proiectul de hotărâre: ”Pentru a facilita 

acoperirea teritoriului național cu rețele de internet de mare viteză și îndeplinirea 

obiectivelor de conectivitate la nivel național, ANCOM va dispune reducerea 

tarifelor anuale de utilizare a spectrului radio. În acest scop, ANCOM va ține cont, 

printre altele, de tarifele practicate în alte state membre UE, de contextul 

economic actual și va trata benzile de frecvențe în mod nediscriminatoriu”.

NEPRELUATĂ

24 27.07.2022 Societatea Natională Radiocomunicații conform www.radiocom.ro Referitor la Sursa proiectului din nota de fundamentare: Fundamentarea actului 

normativ se bazează pe aspecte cu caracter general și fără a oferi o minimă 

orientare. Lipsește o abordare de context sincronizat la nivel strategic național, în 

particular revizitarea Strategiei 5G pentru România și adoptarea Strategiei 

România Gigabit 2025 (proiect PNRR). În lipsa unor obiective concret definite și 

corelate la nivel strategic național prin intermediul celor 2 strategii, nu se poate 

susține procedura de selecție. Așadar, demararea procedurii în formatul propus 

în proiectul de act normativ este insuficient fundamentată din punct de vedere al 

oportunității și necesității, procedura nu va contribui la diminuarea ”rural gap”, 

așa cum scrie în PNRR.

NEPRELUATĂ

25 27.07.2022 Societatea Natională Radiocomunicații conform www.radiocom.ro nu poate planifica cheltuieli pentru achiziția unor drepturi de utilizare ce vor intra 

în vigoare peste 3 ani, mai ales în contextul unor plăți în avans substanțiale.

NEPRELUATĂ

26 24.07.2022, 

27.07.2022

Societatea Natională Radiocomunicații, persoană fizică conform www.radiocom.ro, 

[confidențial]

Referitor la consecințele neadoptării proiectului: închiderea rețelelor WIMAX 

existente în banda 3600 – 3800 MHz echivalează cu eliminarea din piață a 

singurului operator deținut de statul român, un eșec de ordin strategic național. 

Conform unui respondent persoană fizică, WIMAX este o tehnologie abandonată 

de mulți ani

NEPRELUATĂ

27 27.07.2022 Societatea Natională Radiocomunicații conform www.radiocom.ro conform PNRR, până la finalul anului 2022 vor fi finalizate ”furnizarea de 

reglementări model privind desfășurarea rețelei de comunicații electronice”, 

activitate menționată și în raportul de țară. Costurile generate de condițiile 

aferente drepturilor trebuie detaliate și consultate cu operatorii, pentru ca aceste 

date să fie valide și relevante în calculele/studiile tehnico-economice necesare 

fundamentării achiziției de spectru.

NEPRELUATĂ

28 19.07.2022 Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei www.adr.gov.ro SC-19469-19.07.2022 NEPRELUATA

29 20.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19692-20.07.2022 NEPRELUATA

30 20.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19694-20.07.2022 NEPRELUATA

31 20.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19693-20.07.2022 NEPRELUATA

32 21.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19758-21.07.2022 NEPRELUATA

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate”. Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Observația nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Ajustările cu PIB, PIB/locuitor, PPP și ARPU au fost respinse (a se vedea argumentele prezentate mai sus).

Totuși, urmare a consultării publice, duratele licențelor în banda de 3500 – 3800 MHz au fost reanalizate  și s-a avut în vedere măsura acordării drepturilor de utilizare până în 2047, fără intervenție asupra prețului propus, efectul fiind, între altele, și reducerea semnificativă a prețului de pornire. De asemenea, urmare a consultării publice, în proiectul de hotărâre a fost introdusă o nouă tranșă de plată 

pentru drepturile în banda de 3400 – 3800 MHz astfel încât ultima tranșă, variabilă în raport cu prețurile finale, are scadența în a doua jumătate a anului 2028.   

TRANSE DE PLATA

Propunerea de modificare a Legii nr. 198/2022 nu poate face obiectul prezentei consultări.

Reamintim însă  prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 198/2022, text ce tratează exact subiectul urmărit de respondent:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), durata de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio acordate, prin intermediul unor proceduri de selecţie comparativă sau competitivă, poate fi între 20 şi 25 de ani, fără opţiunea prelungirii. Acordarea drepturilor în aceste condiţii este circumstanţiată îndeosebi la: [...]”. Textul indicat anterior este în deplin acord cu principiile din Directiva (UE) 

2018/1972.

  

Nu există vreo legătura între durata licenței și venitul mediu pe utilizator, de altfel ARPU spaniol invocat de respondent este robust. 

Un astfel de text ar adăuga, printr-o hotărâre a Executivului, la criterii pentru calculul și determinarea tarifului anual de utilizare a spectrului, suplimentar față de Legea nr. 198/2022. În plus, manifestăm rezerve față de un astfel de text întrucât există indicii de intervenție în activitatea de reglementare, aspect ce nu este în acord cu cerințele actelor legislative europene și a celor naționale prin care s-a 

asigurat transpunerea normelor Uniunii.

Proiectul este fundamentat pe legislația și obiectivele de politici publice în vigoare. Revizuirea legislației privind planificarea strategică a României nu poate face obiectul prezentului proiect.

Furnizarea de rețele de comunicații electronice necesită planificare pe termen lung, iar în circumstanțele unei piețe concurențiale, existența drepturilor pentru 50 MHz în banda pionier pentru 5G în Europa ar fi trebuit să stimuleze interesul pentru valorificarea pe termen scurt și planificarea pe termen lung. 

Respondenții nu solicită nimic. Formatul notei de fundamentare necesită analiza consecințelor neadoptării proiectului.  Conform SNR, rețeaua WIMAX are dimenisuni mici și clienți foarte puțini: în banda 3600 – 3800 MHz utilizează [confidențial] stații de bază și [confidențial] terminale client, prin intermediul căreia furnizează servicii de internet de până la 10 Mbps. Condiţiile caietului de sarcini permit 

continuarea acestei tehnologii, în condiţiile adjudecării catităţii minime de spectru posibilă în banda 3400-3800 MHz.

Proiectul nu se referă la acest aspect. 

Comentariul reflectă o neînțelegere a unor măsuri din foaia națională de parcurs privind conectivitatea. Foaia națională de parcurs este publicată la următoarea pagină de internet:  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/connectivity-toolbox-member-states-develop-and-share-roadmaps-toolbox-implementation.

Achiziționarea de drepturi de utilizare pentru noi frecvențe radio nu reprezintă o obligație, fiind dependentă de planurile de afaceri ale investitorilor în furnizarea de rețele de comunicații electronice. 

Pentru ușurarea poverii financiare în primii ani ai licențelor, toate tranșele sunt în sumă fixă, ultima tranșă fiind variabilă (depinzând de prețul final de adjudecare al blocurilor). 

Calendarul de plată a fost totuși revizuit în proiectul de hotărâre, prin adăugarea unei tranșe suplimentare în cazul licențelor pe termen lung,  astfel încât ultima tranșă, în cuantum variabil în funcție de rezultatele procedurii, să fie exigibilă în a doua jumătate a anului 2027 (2028, în cazul benzii de 3400 – 3800 MHz).   

Propunerea reflectă o neînțelegere, proiectul supus consultării conținea o prevedere specială pentru tranșele în bandă. Proiectul revizuit a exclus o obligativitatea garanțiilor bancare pentru tranșele ulterioare emiterii licenței. 

Calendarul de plată, inclusiv pentru banda 3400 – 3800 MHz, este corelat cu disponibilitate efectivă a resursei și nu induce vreo discriminare. Achiziționarea de drepturi de utilizare pentru noi frecvențe radio nu reprezintă o obligație, fiind dependentă de planurile de afaceri ale investitorilor în furnizarea de rețele de comunicații electronice. 

GARANTII

DISPONIBILITATEA SI PRETUL ECHIPAMENTELOR

Disponibilitatea echipamentelor este avută în vedere, conform notei de fundamentare.

Legea nr. 163/2021 fixează obligații identice în sarcina tuturor operatorilor de rețele 5G, termenul ultim de conformare, potrivit art. 7 alin. (2) din lege, pentru rețeaua de acces radio fiind de 7 ani, adică 2028. Cerințe similare în materie de securitate (în procedură sau efecte) au fost adoptate și sunt în vigoare în numeroase alte state.

Recunoscând că termenul de conformare deplină cu noile cerințe de securitate are un impact major asupra costurilor conformării, considrăm că acesta nu este atât de scurt încât să implice măsuri colaterale de sprijin.

În cele din urmă, procedura de selecție din România este una din ultimele din Europa, astfel încât eforturile investiționale în echipamente ale rețelei de acces radio au loc într-o perioadă în care piața echipamentelor 5G este suficient de matură iar economiile de scară ale producătorilor se reflectă deja  în prețurile echipamentelor. 

ALTE COMENTARII PRIVIND PROIECTUL

Furnizarea de rețele de comunicații electronice necesită planificare pe termen lung, iar în circumstanțele unei piețe concurențiale, existența drepturilor pentru 50 MHz în banda pionier pentru 5G în Europa ar fi trebuit să stimuleze interesul pentru valorificarea pe termen scurt și planificarea pe termen lung. 

Procedura ANCOM este printre ultimele licitații 5G din Europa, inclusiv pentru banda în discuție. 

http://www.adr.gov.ro/
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19469 19 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19692 20 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19694 20 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19694 20 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19693 20 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19758 21 07 2022.pdf
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Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Serviciile de comunicații electronice se bazează pe tehnologiile existente la un moment dat. Desigur, inovațiile tehnologice și dezvoltările ulterioare ale oricărei tehnologii au condus la dezvoltarea societății cum o cunoaștem astăzi. Acest lucru este valabil și pentru tehnologiile în domeniul comunicațiilor electronice.

După cum se cunoaște, orice dezvoltare în domeniul industriilor se bazează pe inovații în alte sectoare de activitate. Acest mod de conlucrare între științe este valabil încă de la prima revoluție industrială și continuă și astăzi.

Activitățile preponderente vizate pentru introducerea noilor tehnologii de comunicații sunt cele menționate în cadrul secțiunii 5.4 – „Utilizări preferate” din Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019. În contextul Strategiei 5G pentru România sunt indicate sectoarele de activitate (sectoarele cheie) în jurul cărora s-au purtat dezbateri referitoare la provocările și nevoile ce 

trebuie avute în vedere la implementarea noilor tehnologii de comunicații.

Între sectoarele de activitate ce ar putea fi beneficiare ale noilor tehnologii de comunicații putem aminti: automobilele, media și divertisment, locuințe inteligente, energie și utilități, transport public, agricultură, sănătate, educație, industria extractivă, servicii de urgență și securitate. Implementarea noilor tehnologii de comunicații poate contribui la adresarea unora dintre nevoile cu care se confruntă aceste 

sectoare astfel cum este reținut în cadrul Strategiei 5G pentru România.

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Furnizarea serviciilor de comunicații electronice respectă cerințele actelor normative în vigoare, inclusiv legea fundamentală.

Consultările publice organizate de ANCOM sunt realizate în temeiul Legii nr. 52/2003 sau în temeiul 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. Informările pe acest aspect sunt disponibile pe pagina de internet a autorității de reglementare din domeniul 

comunicațiilor electronice. ANCOM nu poate controla însă numărul de respondenți ce binevoiesc a răspunde la consultările publice organizate. Invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile respondentului pe acest subiect.

Cu privire la observația transmisă prin care se face trimitere la respectarea limitării efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, trebuie menționat că orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 

pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licența de utilizare a frecventelor radio are obligaţia, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de 

radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. Această obligație se regăsește și în caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz la secțiunea 3.3.3.1. Elemente 

generale.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

Evaluarea impactului tehnologiei 5G în România a fost analizat în cadrul secțiunii 5 – „Impactul 5G” din Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019. În contextul Strategiei 5G pentru România sunt indicate sectoarele de activitate (sectoarele cheie) în jurul cărora s-au purtat dezbateri referitoare la provocările și nevoile ce trebuie avute în vedere la implementarea noilor 

tehnologii de comunicații.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Referitor la valorile minime ale taxei de licență precizăm faptul că acest aspect a fost cântărit de către ANCOM in considerarea atribuțiilor sale legale si a fost discutat cu  Ministerului Finanțelor, instituție care are sarcini in gestionarea bugetului de stat. Reamintim ca potrivit legii, taxa de licența se face venit la bugetul de stat si, prin urmare, opinia Ministerului Finanțelor a fost luata in calcul de către ANCOM.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Cu privire la solicitarea de organizare a unei noi dezbateri în septembrie - Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19799 21 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19715 21 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19736 21 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19770 21 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19749 21 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19732 21 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19734 21 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19796 21 07 2022.pdf


41 21.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19824-21.07.2022 NEPRELUATA

42 21.07.2022 persoana fizica [confidential]  SC-19794-21.07.2022 NEPRELUATA

43 21.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19738-21.07.2022 NEPRELUATA

44 22.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19999-22.07.2022 NEPRELUATA

45 22.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19998-22.07.2022 (COMPLETARE SC-19736) NEPRELUATA

46 22.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19911-22.07.2022 NEPRELUATA

47 22.07.2022 persoana fizica [confidential]  SC-19912-22.07.2022 NEPRELUATA

48 21.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19850-22.07.2022 NEPRELUATA

49 21.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19908-22.07.2022 NEPRELUATA Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

 Oservația nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Problemele de protecție a sănătății populației nu au corespondență cu obiectul reglementării consultate, iar studiile/decizii/informațiile indicate nu respectă dispozițiile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13 şi 14 din acest act normativ „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timptil a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19824 21 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19794 21 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19738 21 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19999 22 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19998 22 07 2022 completare sc 19736 22 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19911 22 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19912 22 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19850 22 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19908 22 07 2022.pdf


50 22.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19935-22.07.2022 NEPRELUATA

51 21.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19907-22.07.2022 NEPRELUATA

52 22.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-19995-22.07.2022 NEPRELUATA

53 23.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20128-25.07.2022 NEPRELUATA

54 25.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20129-25.07.2022 NEPRELUATA

55 23.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20130-25.07.2022 NEPRELUATA

56 23.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20131-25.07.2022 NEPRELUATA

57 22.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20165-25.07.2022 NEPRELUATA

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa condifentialitatii, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea  se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de  utilizare a frecvențelor radio are obligația , potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea 

amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro,  o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internaţională de protecţie la radiaţii neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referinţă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistenţă tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuţii şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile 

respondentului pe acest subiect.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa condifentialitatii, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea  se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de  utilizare a frecvențelor radio are obligația , potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea 

amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro,  o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internaţională de protecţie la radiaţii neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referinţă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistenţă tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuţii şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile 

respondentului pe acest subiect.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa condifentialitatii, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea  se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de  utilizare a frecvențelor radio are obligația , potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea 

amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Cu privire la solicitarea de organizare a unei noi dezbateri în septembrie - Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Alte aspecte indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Cu privire la solicitarea de organizare a unei noi dezbateri în septembrie - Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Alte aspecte indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19935 22 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19907 22 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 19995 22 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20128 25 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20129 25 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20130 25 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20131 25 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20165 25 07 2022.pdf


58 25.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20132-25.07.2022 NEPRELUATA

59 26.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20169-26.07.2022 NEPRELUATA

60 26.07.2022 persoana fizica [confidential]  SC-20305-26.07.2022 NEPRELUATA

61 26.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20278-26.07.2022 NEPRELUATA

62 26.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20279-26.07.2022 NEPRELUATA

63 26.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20280-26.07.2022 NEPRELUATA

64 26.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20306-26.07.2022 NEPRELUATA

65 26.07.2022 persoana fizica [confidential] cerere dezbatere 

publica

SC-20349-27.07.2022 NEPRELUATA

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Principalele observații transmise de respondent au privit:

Organizarea unei dezbateri în septembrie-  Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor Legii nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de reglementare.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie.

Prin memoriu se susține că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Referitor la valorile minime ale taxei de licență precizăm faptul că acest aspect a fost cântărit de către ANCOM in considerarea atribuțiilor sale legale si a fost discutat cu  Ministerului Finanțelor, instituție care are sarcini in gestionarea bugetului de stat. Reamintim ca potrivit legii, taxa de licența se face venit la bugetul de stat si, prin urmare, opinia Ministerului Finanțelor a fost luata in calcul de către ANCOM.

Memoriul face unele trimiteri la Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de colectare. 

Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor tehnologii de 

comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-guvernare să 

fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, acest proces 

fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul afirmă că spectrul radio este o resursă limitată a poporului român. Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 

28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

În ceea ce privește referirile la protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistență tehnică 

şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

Cu privire la observația transmisă prin care se face trimitere la respectarea limitării efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, trebuie menționat că orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 

pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licența de utilizare a frecventelor radio are obligaţia, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de 

radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintita. Această obligație se regăsește și în caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz la secțiunea 3.3.3.1. Elemente 

generale.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa condifentialitatii, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea  se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de  utilizare a frecvențelor radio are obligația , potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea 

amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 
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în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 
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MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20132 25 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20169 26 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20305 26 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20278 26 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20279 26 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20280 26 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20306 26 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20349 27 07 2022 cerere dez publica.pdf


66 26.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20354-27.07.2022 NEPRELUATA

67 26.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20355-27.07.2022 NEPRELUATA

68 26.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20356-27.07.2022 NEPRELUATA

69 26.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20352-27.07.2022 NEPRELUATA

70 26.07.2022 persoana fizica [confidential]  SC-20350-27.07.2022 NEPRELUATA

71 27.07.2022 persoana fizica [confidential]  SC-20452-27.07.2022 NEPRELUATA

72 27.07.2022 Asociatia SOS office@pro-romanesc.ro SC-20368-27.07.2022 NEPRELUATA

73 27.07.2022 CENTRUL DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE AXIO ccd.axio@gmail.com cerere dezbatere 

publica

SC-20453-27.07.2022 NEPRELUATA

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.
Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.
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3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.
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Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 
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fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 
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tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Principalele observații transmise de respondentă au privit:

Organizarea unei noi dezbateri în septembrie - Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă a fost deja organizată cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondentă – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de 

reglementare.

Tehnologia 5G nu ar fi neutră tehnologic – această afirmație este incorectă, utilizarea frecventelor radio realizându-se în România in conformitate cu principiul neutralitatii tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. Totodată, Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 

5G are drept scop „adoptarea unor măsuri referitoare la autorizarea producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G”, aspecte care nu privesc principiul neutralității tehnologice a 

utilizării frecvențelor radio în contextul art. 20 din OUG nr. 111/2011. Cu privire la Legea nr. 163/2021 mai este de reținut, pentru a evita orice echivoc: norma legală amintită (Legea nr. 163/2021) se referă la autorizarea producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe software, pe când OUG nr. 111/2011 se referă la autorizarea furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice. Principiul 

neutralității tehnologice în domeniul spectrului radio este reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011 și se desprinde din art. 45 alin. (4) din Directiva (UE) 2018/1972, act legislativ al Parlamentului European și a Consiliului. Drept urmare, respondenta face o confuzie regretabilă între principiul reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011 și principiul neutralității internetului reglementat prin Regulamentul 

(UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și tarifele cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate și de modificare a Directivei 2002/22/CE și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012.

Respondenta afirmă că spectrul radio este proprietatea cetățenilor. Pentru a lămuri pe deplin acest subiect trebuie să arătăm că respondenta se află în eroare majoră, legea fundamentală, Codul Civil, Codul Administrativ și legislația în domeniul comunicațiilor electronice statuează, toate împreună, că resursele de spectru radio sunt în proprietatea publică a statului, deci nu a fiecărui cetățean în parte cum 

apreciază respondenta. Prin urmare, statul, sub forma sa de manifestare, are posibilitatea de a decide în ce fel și în ce mod își pune în valoare resursele sale, inclusiv resursele de spectru radio. Desigur, acțiunile în această materie sunt realizate cu respectarea normelor internaționale, europene și naționale în vigoare.

Referitor la valorile minime ale taxei de licență precizăm faptul că acest aspect a fost cântărit de către ANCOM in considerarea atribuțiilor sale legale si a fost discutat cu  Ministerului Finanțelor, instituție care are sarcini in gestionarea bugetului de stat. Reamintim ca potrivit legii, taxa de licența se face venit la bugetul de stat si, prin urmare, opinia Ministerului Finanțelor a fost luata in calcul de către 

ANCOM.

În ceea ce privește referirile la protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistenţă tehnică 

şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. G) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuţii şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

Referitor la afirmațiile respondentei cu privire la modalitatea de organizare de către ANCOM a consultărilor publice , facem precizarea că acestea sunt realizate în temeiul Legii nr. 52/2003 sau în temeiul Ordonanței 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. 

Informările pe acest aspect sunt disponibile pe pagina de internet a autorității de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice. ANCOM nu poate controla însă numărul de respondenți ce participă la consultările publice organizate. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile respondentei pe acest subiect.

Evaluarea impactului tehnologiei 5G în România a fost analizat în cadrul secțiunii 5 – „Impactul 5G” din Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019. În contextul Strategiei 5G pentru România sunt indicate sectoarele de activitate (sectoarele cheie) în jurul cărora s-au purtat dezbateri referitoare la provocările și nevoile ce trebuie avute în vedere la implementarea 

noilor tehnologii de comunicații.

Respondenta afirmă totodată că ANCOM nu ar avea dreptul să inițieze acte normative, având doar mandat de administrator la spectrului. Aceste afirmații nu au în vedere art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, conform cărora valoarea minimală a taxei de licență în cazul procedurii de selecţie competitivă, precum şi condiţiile privind efectuarea 

plăţii vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către ANCOM, precum și de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la observația transmisă prin care se face trimitere la respectarea limitării efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, trebuie menționat că orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 

pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licenta de utilizare a frecventelor radio are obligatia, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de 

radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protectie a sanatatii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintita. Această obligație se regăsește și în caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz la secțiunea 3.3.3.1. Elemente 

generale.

Convenția AARHUS la care face trimitere respondenta vizează accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiție in problemele de mediu pentru activitățile propuse pentru procedura de autorizare, enumerate în anexa nr. I din Convenție, domeniul comunicațiilor electronice nefiind cuprins în această anexă. Cu toate acestea, astfel cum se prevede în art. 6 alin. (1) lit. b) din 

Convenție, persoanele interesate au avut ocazia și au participat la procedura de consultare publică organizată de ANCOM în contextul procedurii de selecție avută în vedere. Mai mult, unele dintre persoanele ce au transmis observații în perioada de consultare publică au avut ocazia să participe și la dezbaterea organizată de ANCOM.

https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20354 27 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20355 07 07 2022.pdf
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https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20452 27 07 2022.pdf
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https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20368 27 07 2022.pdf
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https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20453 27 07 2022.pdf
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Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

Exista deja raspunsul la linia 104

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Principalele observații transmise de respondent au privit:

Organizarea unei dezbateri în septembrie-  Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de reglementare.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie.

Prin memoriu se susține că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul 

omite însă să menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. 

Respondentul însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Referitor la valorile minime ale taxei de licență precizăm faptul că acest aspect a fost cântărit de către ANCOM in considerarea atribuțiilor sale legale si a fost discutat cu  Ministerului Finanțelor, instituție care are sarcini in gestionarea bugetului de stat. Reamintim ca potrivit legii, taxa de licența se face venit la bugetul de stat si, prin urmare, opinia Ministerului Finanțelor a fost luata in calcul de către 

ANCOM.

Memoriul face unele trimiteri la Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul afirmă că spectrul radio este o resursă limitată a poporului român. Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 

28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

În ceea ce privește referirile la protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice  facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă 

asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.
Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.
Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta.Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Principalele observații transmise de respondentă au privit:

Organizarea unei noi dezbateri în septembrie - Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Convenția AARHUS la care face trimitere respondenta vizează accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiție in problemele de mediu pentru activitățile propuse pentru procedura de autorizare, enumerate în anexa nr. I din Convenție, domeniul comunicațiilor electronice nefiind cuprins în această anexă. Cu toate acestea, astfel cum se prevede în art. 6 alin. (1) lit. b) din 

Convenție, persoanele interesate au avut ocazia și au participat la procedura de consultare publică organizată de ANCOM în contextul procedurii de selecție avută în vedere. Mai mult, unele dintre persoanele ce au transmis observații în perioada de consultare publică au avut ocazia să participe și la dezbaterea organizată de ANCOM.

Referitor la afirmațiile respondentei cu privire la modalitatea de organizare de către ANCOM a consultărilor publice , facem precizarea că acestea sunt realizate în temeiul Legii nr. 52/2003 sau în temeiul Ordonanței 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. 

Informările pe acest aspect sunt disponibile pe pagina de internet a autorității de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice. Proiectul de act normativ privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de 

licență a fost supus consultării cu respectarea dispozițiilor art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În ceea ce privește referirile la studiile de impact privind afectarea sănătății publice facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13 şi 14 din acest act normativ „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi 

realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

Planurile ce privesc implementarea noilor tehnologii de comunicații nu pot fi privite ori raportate doar la teritoriul național, întrucât industriile ori sectoarele de activitate sunt, în prezent, conectate la nivel internațional/european, iar utilizarea frecvențelor radio trebuie privită în același context. Drept urmare, ANCOM are în vedere o serie de documente ori acte legislative adoptate la nivel european. 

Unul dintre aceste documente , adoptat de către Comisia Europeană, identifică principalele provocări și domenii care necesită acțiuni concertate, coordonate la nivelul statelor membre.

Activitatea ANCOM în domeniul spectrului radio este circumstanțiată atribuțiilor legale stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 și prin legislația din domeniul comunicațiilor electronice, iar în activitatea sa autoritatea de reglementare are în vedere și urmărește respectarea normelor internaționale, europene și naționale în vigoare.

Evaluarea impactului tehnologiei 5G în România a fost analizat în cadrul secțiunii 5 – „Impactul 5G” din Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019. În contextul Strategiei 5G pentru România sunt indicate sectoarele de activitate (sectoarele cheie) în jurul cărora s-au purtat dezbateri referitoare la provocările și nevoile ce trebuie avute în vedere la implementarea noilor 

tehnologii de comunicații.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Principalele observații transmise de respondentă au privit:

Organizarea unei noi dezbateri în septembrie - Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Convenția AARHUS la care face trimitere respondenta vizează accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiție in problemele de mediu pentru activitățile propuse pentru procedura de autorizare, enumerate în anexa nr. I din Convenție, domeniul comunicațiilor electronice nefiind cuprins în această anexă. Cu toate acestea, astfel cum se prevede în art. 6 alin. (1) lit. b) din 

Convenție, persoanele interesate au avut ocazia și au participat la procedura de consultare publică organizată de ANCOM în contextul procedurii de selecție avută în vedere. Mai mult, unele dintre persoanele ce au transmis observații în perioada de consultare publică au avut ocazia să participe și la dezbaterea organizată de ANCOM.

Cu privire la observația transmisă prin care se face trimitere la respectarea limitării efectelor câmpurilor electromagnetice  generate de rețelele de comunicații electronice, trebuie menționat că orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății 

publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licența de utilizare a frecventelor radio are obligaţia, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de 

radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintita. Această obligație se regăsește și în caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz la secțiunea 3.3.3.1. Elemente 

generale. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile respondentei pe acest subiect.

În ceea ce privește referirile la afectarea sănătății publice facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13 şi 14 din acest act normativ „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de 

sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

Evaluarea impactului tehnologiei 5G în România a fost analizat în cadrul secțiunii 5 – „Impactul 5G” din Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019. În contextul Strategiei 5G pentru România sunt indicate sectoarele de activitate (sectoarele cheie) în jurul cărora s-au purtat dezbateri referitoare la provocările și nevoile ce trebuie avute în vedere la implementarea 

noilor tehnologii de comunicații.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20351 27 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20353 27 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20636 28 07 2022.pdf
mailto:medici.consinformat@aol.com
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20637 28 07 2022.pdf
mailto:office@pro-romanesc.ro
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20638 28 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20633 28 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20640 28 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20641 28 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20633 28 07 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20634 28 07 2022.pdf


84 27.07.2022 Asociatia ANGEL asociatia.angel@gmail.com SC-20631-28.07.2022 NEPRELUATA

85 27.07.2022 Asociatia ARHETIP arhetip2007@gmail.com SC-20632-28.07.2022 NEPRELUATA

86 28.07.2022 Enigma System

[confidential]
SC-20670-29.07.2022 NEPRELUATA

87 28.07.2022 Asociația Civică pentru Viață  civism.pentru.viata@gmail.com SC-20635-28.07.2022 NEPRELUATA

88 28.07.2022 Asociația Civică DREPTATE dreptatedivina@dreptate.org.ro SC-20639-28.07.2022 NEPRELUATA

89 28.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20642-28.07.2022 NEPRELUATA

90 28.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20643-28.07.2022 NEPRELUATA

91 28.07.2022 Coaliția STOP 5G ROMÂNIA stop5gromania@gmail.com  SC-20630-28.07.2022 NEPRELUATA

92 7/29/2022 persoana fizica [confidential] SC-20775-29.07.2022 NEPRELUATA

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003

Principalele observații transmise de respondent au privit:

Respondentul afirmă că mediul aparține de drept poporului român.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Deși respondentul menționează că: ”Mediul în care trăim [........] este spațiul public în care coexistăm cu toții și el aparține de drept poporului român. Constituția României stipulează clar.”, ANCOM precizează faptul că respondentul nu menționează la care articol face trimiterea.

 Ba mai mult, art. 136 alin. (2) și alin. (3) din Constituția României, republicată, stabilește că; ”Art. 136 [.......] (2)Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. (3)Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei 

economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.”

Desigur trebuie avute în vedere și prevederile art. 136 alin. (4) din Constituția României.

Organizarea unei noi dezbateri în septembrie - Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de 

reglementare.

Referitor la afirmațiile respondentului cu privire la modalitatea de organizare de către ANCOM a consultării publice , facem precizarea că aceasta este realizată în temeiul Legii nr. 52/2003. Informările pe acest aspect sunt disponibile pe pagina de internet a autorității de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice. ANCOM nu poate controla însă numărul de respondenți ce participă la 

consultările publice organizate. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile respondentului pe acest subiect și este de opinia că procedura de consultare publică a fost respectată în contextul proiectului de hotărâre ce se referă la prețurile minime de pornire în cadrul procedurii de selecție prin care se urmărește acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare, astfel cum se afirmă respondentul, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, obiectul de reglementare -taxa de licență- nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător.

Referitor la studiile de impact privind sănătatea, facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, 

la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de  utilizare a frecvențelor radio are obligația , potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea 

amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului astfel cum dispun prevederile legale în vigoare. Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a  Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Convenția AARHUS la care face trimitere respondentul vizează accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiție in problemele de mediu pentru activitățile propuse pentru procedura de autorizare, enumerate în anexa nr. I din Convenție, domeniul comunicațiilor electronice nefiind cuprins în această anexă. Cu toate acestea, astfel cum se prevede în art. 6 alin. (1) lit. b) din 

Convenție, persoanele interesate au avut ocazia și au participat la procedura de consultare publică organizată de ANCOM în contextul procedurii de selecție avută în vedere. Mai mult, unele dintre persoanele ce au transmis observații în perioada de consultare publică au avut ocazia să participe și la dezbaterea organizată de ANCOM.

Referitor la valorile minime ale taxei de licență precizăm faptul că acest aspect a fost cântărit de către ANCOM in considerarea atribuțiilor sale legale și a fost discutat cu Ministerului Finanțelor, instituție care are sarcini in gestionarea bugetului de stat. Reamintim că potrivit legii, taxa de licență se face venit la bugetul de stat si, prin urmare, opinia Ministerului Finanțelor a fost luata in calcul de către 

ANCOM.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Principalele observații transmise de respondentă au privit:

Referitor la afirmațiile respondentei cu privire la modalitatea de organizare de către ANCOM a consultării publice , facem precizarea că aceasta a fost realizată în temeiul Legii nr. 52/2003. Informările pe acest aspect sunt disponibile pe pagina de internet a autorității de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice. ANCOM este de opinia că procedura de consultare publică a fost 

respectată în contextul proiectului de hotărâre ce se referă la prețurile minime de pornire în cadrul procedurii de selecție prin care se urmărește acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum susține respondenta, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- nu prezintă un impact 

asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În ceea ce privește referirile la protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice  facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă 

asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

Aspectele indicate de respondentă privesc și: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potențialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondentă este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea  se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondentă.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Referitor la afirmațiile respondentei privind consultarea cetățenilor, facem precizarea că proiectul de act normativ propus de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice este consultat public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată. 

ANCOM nu poate controla însă numărul de respondenți ce participă la consultările publice organizate. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile respondentei pe acest subiect.

Respondenta nu indică dovezile concrete pe care își sprijină afirmațiile. Mai mult, mare parte din teze a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor 

de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la 

https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 

MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Referitor la valorile minime ale taxei de licență precizăm faptul că acest aspect a fost cântărit de către ANCOM în considerarea atribuțiilor sale legale și a fost discutat cu Ministerul Finanțelor, instituție care are sarcini in gestionarea bugetului de stat. Reamintim că potrivit legii, taxa de licență se face venit la bugetul de stat si, prin urmare, opinia Ministerului Finanțelor a fost luata in calcul de către 

ANCOM.

Respondenta afirmă că cetățenii sunt proprietarii spectrului.

OBSERVAȚII PRIMITE CU OCAZIA ÎNSCRIERII LA DEZBATAREA PUBLICĂ DIN DATA DE 8 AUGUST 2022

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondent, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

OBSERVATIILE NU SE RFERĂ LA ACEST PROIECT

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003

Principalele observații transmise de respondent au privit:

Organizarea unei dezbateri în septembrie-  Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de reglementare.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie.

Prin memoriu se susține că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul 

omite însă să menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. 

Respondentul însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Referitor la valorile minime ale taxei de licență precizăm faptul că acest aspect a fost cântărit de către ANCOM in considerarea atribuțiilor sale legale si a fost discutat cu  Ministerului Finanțelor, instituție care are sarcini in gestionarea bugetului de stat. Reamintim ca potrivit legii, taxa de licența se face venit la bugetul de stat si, prin urmare, opinia Ministerului Finanțelor a fost luata in calcul de către 

ANCOM.

Memoriul face unele trimiteri la Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul afirmă că spectrul radio este o resursă limitată a poporului român. Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 

28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

În ceea ce privește referirile la protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice  facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă 

asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

Cu privire la observația transmisă prin care se face trimitere la respectarea limitării efectelor câmpurilor electromagnetice  generate de rețelele de comunicații electronice, trebuie menționat că orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății 

publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licența de utilizare a frecventelor radio are obligaţia, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de 

radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintita. Această obligație se regăsește și în caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz la secțiunea 3.3.3.1. Elemente 

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Principalele observații transmise de respondent au privit:

Organizarea unei dezbateri în septembrie - Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de 

reglementare.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie.

Prin memoriu se susține că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul 

omite însă să menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. 

Respondentul însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Referitor la valorile minime ale taxei de licență precizăm faptul că acest aspect a fost cântărit de către ANCOM in considerarea atribuțiilor sale legale si a fost discutat cu  Ministerului Finanțelor, instituție care are sarcini in gestionarea bugetului de stat. Reamintim ca potrivit legii, taxa de licența se face venit la bugetul de stat si, prin urmare, opinia Ministerului Finanțelor a fost luata in calcul de către 

ANCOM.

Memoriul face unele trimiteri la Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul afirmă că spectrul radio este o resursă limitată a poporului român. Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 

28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

În ceea ce privește referirile la protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă 

asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

Cu privire la observația transmisă prin care se face trimitere la respectarea limitării efectelor câmpurilor electromagnetice  generate de rețelele de comunicații electronice, trebuie menționat că orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății 

publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licența de utilizare a frecventelor radio are obligaţia, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de 

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Principalele observații transmise de respondent au privit:

Organizarea unei dezbateri în septembrie-  Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de reglementare.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie.

Prin memoriu se susține că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul 

omite însă să menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. 

Respondentul însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Referitor la valorile minime ale taxei de licență precizăm faptul că acest aspect a fost cântărit de către ANCOM in considerarea atribuțiilor sale legale si a fost discutat cu  Ministerului Finanțelor, instituție care are sarcini in gestionarea bugetului de stat. Reamintim ca potrivit legii, taxa de licența se face venit la bugetul de stat si, prin urmare, opinia Ministerului Finanțelor a fost luata in calcul de către 

ANCOM.

Memoriul face unele trimiteri la Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 
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93 29.07.2022 persoana fizica [confidential] SC-20910-01.08.2022 NEPRELUATA

95 05.08.2022 persoana fizica, pentru 21/37 semnatari [confidential] SC-21429-05.08.2022 NEPRELUATĂ

96 08.08.2022 persoana fizica  [confidential] SC-21727-09.08.2022 NEPRELUATĂ

97 08.08.2022 persoana fizica [confidential] SC-21728-09.08.2022 NEPRELUATĂ

98 08.08.2022 persoana fizica [confidential] SC-21731-09.08.2022 NEPRELUATĂ

99 08.08.2022 Coaliția STOP 5G ROMÂNIA stop5gromania@gmail.com SC-21730-09.08.2022 NEPRELUATĂ

100 08.08.2022 persoana fizica [confidential] SC-21674-08.08.2022 NEPRELUATĂ

101 09.08.2022 persoana fizica [confidential] SC-21832-09.08.2022 NEPRELUATĂ

102 09.08.2022 persoana fizica [confidential] SC-21856-09.08.2022 NEPRELUATĂ

103 09.08.2022 persoana fizica [confidential] SC-21789-09.08.2022 NEPRELUATĂ Observația nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Deciziile de administrare a spectrului radio sunt supuse unui regim juridic complex care are rolul de a asigura eficacitatea utilizării acestuia. Pin raportare la considerațiile petentului privind proprietatea acestei resurse deținută de cetățeni, trebuie avut în vedere că spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, nu a cetățenilor, care este administrată în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Trebuie remarcată transparența procesului de implementare a acestei noi tehnologii, care, istoric, a reprezentat un proces elaborat și îndelungat, care a oferit ocazia dezbaterilor și analizelor: 

-	În perioada 22.05-22.06.2018 a fost supusă consultării publice „Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MH”  în legătură cu planul de măsuri și calendarul național propuse de ANCOM pentru alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum şi opțiunile de reglementare asociate; sinteza observațiilor primite poate fi consultată la adresa 

https://www.ancom.ro/formdata-5947-55-1597 ;

-	În cadrul conferinței internaționale a ANCOM, intitulată “5G – motorul celei de-a patra revoluții industriale” , a fost lansată în dezbatere publică pentru perioada 21.11-21.12.2018 proiectul „Strategia 5G pentru România ”, în cuprinsul căreia s-a propus și alocarea spectrului optim 5G în România; raportul de consultare publică este disponibil la 

https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf . Demersul s-a finalizat cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2009 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România;

-	În perioada 31.01 – 04.03.2019 a fost consultată public „Poziția ANCOM privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25- 27,5 GHz ” prin intermediul căreia au fost stabilite obiectivele, principiile, condițiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în 

vederea furnizării de rețele publice şi servicii de comunicații electronice de bandă largă,  inclusiv implementării 5G în România; sinteza observațiilor primite disponibilă la adresa https://www.ancom.ro/formdata-6112-55-1633 ;

-	În intervalul 29.07-02.09.2019 a fost consultată public „Documentația procedurii de selecție competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz” ;

-	În perioada 01.07-13.08.2021 s-a consultat public „DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE SELECȚIE: Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz”  și 

„Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio, precum si a condițiilor de plata a taxei de licență”  observațiile primite la proiectul de hotărâre fiind discutate în dezbaterea publică din 29.09.2021 a cărei minută este disponibilă la https://www.ancom.ro/anun539-dezbatere-publica-septembrie-

2021_6371 ;

-	Imediat după publicarea Legii nr. 198/2022, actul normativ prin care a fost transpusă Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, de ale cărei dispoziții depindea indispensabil organizarea licitației, au fost supuse consultării următoarele acte, dintre care și cel de interes: 1) în perioada 13.07-27.07.2022 un „Proiect de 

hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență ”; minuta dezbaterii publice organizată în data de 08.08.2022 poate fi consultată la adresa https://www.ancom.ro/anunt-dezbatere-august-

2022_6607 ; 2) în perioada13.07-16.08. 2022 setul de „DOCUMENTE PROCEDURA DE SELECȚIE privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz” .

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Organizarea unei dezbateri în septembrie-  Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de reglementare. 

Cu privire la cadrul de organizare (locația aleasă, perioada de consultare sau preferarea unui format hibrid pentru desfășurarea dezbaterii), acesta a fost raportat la prevederile legale aplicabile (art. 7 din Legea nr. 52/2003 și art. 7 alin. (7) din Normele Metodologice din 2022 de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăcare prevăd drept posibilitate, nu 

obligativitate formatul hibrid) și la obiectul dezbaterii (proiectul de hotărâre a guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio). Facem mențiunea că procedura de consultare publică privind oportunitatea implementării noii tehnologii a fost organizată în perioada 21.11 – 21.12.2018 în contextul adoptării Hotărârii 

Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, multe dintre observațiile primite fiind tratate cu acea ocazie.

În ceea ce privește considerarea impactului adoptării proiectului normativ consultat, acesta se regăsește descris în nota de fundamentare aferentă, însă această analiză se raportează la efectele adoptării normelor privind sumele propuse drept nivel minim pentru taxa de licență și condițiile de plată aferente acestora, iar nu implementării tehnologiei 5G după cum solicită respondentul.

Referitor la deciziile de administrare a spectrului radio prin raportare la considerațiile petentului privind proprietatea acestei resurse deținută de cetățeni, trebuie avut în vedere că spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, nu a cetățenilor, care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 

858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri 

ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Organizarea unei dezbateri în septembrie-  Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de reglementare. 

Cu privire la cadrul de organizare (locația aleasă, perioada de consultare sau preferarea unui format hibrid pentru desfășurarea dezbaterii), acesta a fost raportat la prevederile legale aplicabile (art. 7 din Legea nr. 52/2003 și art. 7 alin. (7) din Normele Metodologice din 2022 de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăcare prevăd drept posibilitate, nu 

obligativitate formatul hibrid) și la obiectul dezbaterii (proiectul de hotărâre a guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio). Facem mențiunea că procedura de consultare publică privind oportunitatea implementării noii tehnologii a fost organizată în perioada 21.11 – 21.12.2018 în contextul adoptării Hotărârii 

Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, multe dintre observațiile primite fiind tratate cu acea ocazie.

În ceea ce privește considerarea impactului adoptării proiectului normativ consultat, acesta se regăsește descris în nota de fundamentare aferentă, însă această analiză se raportează la efectele adoptării normelor privind sumele propuse drept nivel minim pentru taxa de licență și condițiile de plată aferente acestora, iar nu implementării tehnologiei 5G după cum solicită respondentul.

Referitor la deciziile de administrare a spectrului radio prin raportare la considerațiile petentului privind proprietatea acestei resurse deținută de cetățeni, trebuie avut în vedere că spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, nu a cetățenilor, care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 

858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri 

ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Respondentul afirmă că spectrul radio este o resursă limitată a poporului român. Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 

28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Cu privire la observația transmisă prin care se face trimitere la respectarea limitării efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, trebuie menționat că orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 

pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licența de utilizare a frecventelor radio are obligaţia, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de 

radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintita. Această obligație se regăsește și în caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz la secțiunea 3.3.3.1. Elemente 

generale.

În ceea ce privește referirile la protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistență tehnică 

şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În ceea ce privește dezacordul privind implementarea 5G (respectiv, acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, organizarea unor dezbateri publcie sau demersurile legislative necesare), reglementarea amplasării infrastructurii 5G pe domeniul public, cu consultarea publică locală, respectiv evaluarea impactului instalării tehnologiei 5G – aceste puncte de vedere privesc actul de strategie publică, au 

fost formulate și dezbătute în cadrul procesului de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România;

Observația nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Organizarea unei dezbateri în septembrie-  Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de reglementare. 

Cu privire la cadrul de organizare (locația aleasă, perioada de consultare sau preferarea unui format hibrid pentru desfășurarea dezbaterii), acesta a fost raportat la prevederile legale aplicabile (art. 7 din Legea nr. 52/2003 și art. 7 alin. (7) din Normele Metodologice din 2022 de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăcare prevăd drept posibilitate, nu 

obligativitate formatul hibrid) și la obiectul dezbaterii (proiectul de hotărâre a guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio). Facem mențiunea că procedura de consultare publică privind oportunitatea implementării noii tehnologii a fost organizată în perioada 21.11 – 21.12.2018 în contextul adoptării Hotărârii 

Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, multe dintre observațiile primite fiind tratate cu acea ocazie.

Observațai nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003. 

Problemele de protecție a sănătății populației nu au corespondență cu obiectul reglementării consultate, iar studiile indicate nu respectă dispozițiile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13 şi 14 din acest act normativ „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Organizarea unei dezbateri în septembrie-  Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de reglementare. 

Cu privire la cadrul de organizare (locația aleasă, perioada de consultare sau preferarea unui format hibrid pentru desfășurarea dezbaterii), acesta a fost raportat la prevederile legale aplicabile (art. 7 din Legea nr. 52/2003 și art. 7 alin. (7) din Normele Metodologice din 2022 de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăcare prevăd drept posibilitate, nu 

obligativitate formatul hibrid) și la obiectul dezbaterii (proiectul de hotărâre a guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio). Facem mențiunea că procedura de consultare publică privind oportunitatea implementării noii tehnologii a fost organizată în perioada 21.11 – 21.12.2018 în contextul adoptării Hotărârii 

Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, multe dintre observațiile primite fiind tratate cu acea ocazie.

În ceea ce privește considerarea impactului adoptării proiectului normativ consultat, acesta se regăsește descris în nota de fundamentare aferentă, însă această analiză se raportează la efectele adoptării normelor privind sumele propuse drept nivel minim pentru taxa de licență și condițiile de plată aferente acestora, iar nu implementării tehnologiei 5G după cum solicită respondentul.

Referitor la deciziile de administrare a spectrului radio prin raportare la considerațiile petentului privind proprietatea acestei resurse deținută de cetățeni, trebuie avut în vedere că spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, nu a cetățenilor, care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 

858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri 

ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Organizarea unei dezbateri în septembrie-  Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de reglementare. 

Cu privire la cadrul de organizare (locația aleasă, perioada de consultare sau preferarea unui format hibrid pentru desfășurarea dezbaterii), acesta a fost raportat la prevederile legale aplicabile (art. 7 din Legea nr. 52/2003 și art. 7 alin. (7) din Normele Metodologice din 2022 de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăcare prevăd drept posibilitate, nu 

obligativitate formatul hibrid) și la obiectul dezbaterii (proiectul de hotărâre a guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio). Facem mențiunea că procedura de consultare publică privind oportunitatea implementării noii tehnologii a fost organizată în perioada 21.11 – 21.12.2018 în contextul adoptării Hotărârii 

Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, multe dintre observațiile primite fiind tratate cu acea ocazie.

În ceea ce privește considerarea impactului adoptării proiectului normativ consultat, acesta se regăsește descris în nota de fundamentare aferentă, însă această analiză se raportează la efectele adoptării normelor privind sumele propuse drept nivel minim pentru taxa de licență și condițiile de plată aferente acestora, iar nu implementării tehnologiei 5G după cum solicită respondentul.

Referitor la deciziile de administrare a spectrului radio prin raportare la considerațiile petentului privind proprietatea acestei resurse deținută de cetățeni, trebuie avut în vedere că spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, nu a cetățenilor, care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 

858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri 

ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 20910 01 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21429 05 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21727 09 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21728 09 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21731 09 08 2022.pdf
mailto:stop5gromania@gmail.com
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21730 09 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21674 08 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21832 09 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21856 09 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21789 09 08 2022.pdf
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Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro,  o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internaţională de protecţie la radiaţii neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referinţă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistenţă tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuţii şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. 

Referitor la dezacordul privind implementarea 5G, aspectele invocate privesc actul de strategie publică și au fost analizate în cadrul procesului de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România.

Cele mai multe observații nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro, o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internațională de protecție la radiații neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referință pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13 şi 14 din acest act normativ „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

ANCOM nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile 

respondentului pe acest subiect.

Deciziile de administrare a spectrului radio sunt supuse unui regim juridic complex care are rolul de a asigura eficacitatea utilizării acestuia. Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în 

domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. 

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Trebuie remarcată transparența procesului de implementare a acestei noi tehnologii, care, istoric, a reprezentat un proces elaborat și îndelungat, care a oferit ocazia dezbaterilor și analizelor: 

-	În perioada 22.05-22.06.2018 a fost supusă consultării publice „Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MH” în legătură cu planul de măsuri și calendarul național propuse de ANCOM pentru alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum şi opțiunile de reglementare asociate; sinteza observațiilor primite poate fi consultată la adresa 

https://www.ancom.ro/formdata-5947-55-1597 ;

-	În cadrul conferinței internaționale a ANCOM, intitulată “5G – motorul celei de-a patra revoluții industriale”, a fost lansată în dezbatere publică pentru perioada 21.11-21.12.2018 proiectul „Strategia 5G pentru România”, în cuprinsul căreia s-a propus și alocarea spectrului optim 5G în România; raportul de consultare publică este disponibil la 

https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf . Demersul s-a finalizat cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2009 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România;

-	În perioada 31.01 – 04.03.2019 a fost consultată public „Poziția ANCOM privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25- 27,5 GHz” prin intermediul căreia au fost stabilite obiectivele, principiile, condițiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în 

vederea furnizării de rețele publice şi servicii de comunicații electronice de bandă largă,  inclusiv implementării 5G în România; sinteza observațiilor primite disponibilă la adresa https://www.ancom.ro/formdata-6112-55-1633 ;

-	În intervalul 29.07-02.09.2019 a fost consultată public „Documentația procedurii de selecție competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz”;

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Deciziile de administrare a spectrului radio sunt supuse unui regim juridic complex care are rolul de a asigura eficacitatea utilizării acestuia. Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în 

domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. 

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Trebuie remarcată transparența procesului de implementare a acestei noi tehnologii, care, istoric, a reprezentat un proces elaborat și îndelungat, care a oferit ocazia dezbaterilor și analizelor: 

-	În perioada 22.05-22.06.2018 a fost supusă consultării publice „Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MH” în legătură cu planul de măsuri și calendarul național propuse de ANCOM pentru alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum şi opțiunile de reglementare asociate; sinteza observațiilor primite poate fi consultată la adresa 

https://www.ancom.ro/formdata-5947-55-1597 ;

-	În cadrul conferinței internaționale a ANCOM, intitulată “5G – motorul celei de-a patra revoluții industriale”, a fost lansată în dezbatere publică pentru perioada 21.11-21.12.2018 proiectul „Strategia 5G pentru România”, în cuprinsul căreia s-a propus și alocarea spectrului optim 5G în România; raportul de consultare publică este disponibil la 

https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf . Demersul s-a finalizat cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2009 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România;

-	În perioada 31.01 – 04.03.2019 a fost consultată public „Poziția ANCOM privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25- 27,5 GHz” prin intermediul căreia au fost stabilite obiectivele, principiile, condițiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în 

vederea furnizării de rețele publice şi servicii de comunicații electronice de bandă largă,  inclusiv implementării 5G în România; sinteza observațiilor primite disponibilă la adresa https://www.ancom.ro/formdata-6112-55-1633 ;

-	În intervalul 29.07-02.09.2019 a fost consultată public „Documentația procedurii de selecție competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz”;

-	În perioada 01.07-13.08.2021 s-a consultat public „DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE SELECȚIE: Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz” și 

„Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio, precum si a condițiilor de plata a taxei de licență” observațiile primite la proiectul de hotărâre fiind discutate în dezbaterea publică din 29.09.2021 a cărei minută este disponibilă la https://www.ancom.ro/anun539-dezbatere-publica-septembrie-

2021_6371 ;

-	Imediat după publicarea Legii nr. 198/2022, actul normativ prin care a fost transpusă Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, de ale cărei dispoziții depindea indispensabil organizarea licitației, au fost supuse consultării următoarele acte, dintre care și cel de interes: 1) în perioada 13.07-27.07.2022 un „Proiect de 

hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență”; minuta dezbaterii publice organizată în data de 08.08.2022 poate fi consultată la adresa https://www.ancom.ro/anunt-dezbatere-august-

2022_6607 ; 2) în perioada13.07-16.08. 2022 setul de „DOCUMENTE PROCEDURA DE SELECȚIE privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz”.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. 

Evaluarea impactului tehnologiei 5G în România a fost analizat în cadrul secțiunii 5 – „Impactul 5G” din Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019. În contextul Strategiei 5G pentru România sunt indicate sectoarele de activitate (sectoarele cheie) în jurul cărora s-au purtat dezbateri referitoare la provocările și nevoile ce trebuie avute în vedere la implementarea noilor 

tehnologii de comunicații.

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Cu privire la cadrul de organizare (locația aleasă, perioada de consultare sau preferarea unui format hibrid pentru desfășurarea dezbaterii), acesta a fost raportat la prevederile legale aplicabile (art. 7 din Legea nr. 52/2003 și art. 7 alin. (7) din Normele Metodologice din 2022 de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăcare prevăd drept posibilitate, nu 

obligativitate formatul hibrid) și la obiectul dezbaterii (proiectul de hotărâre a guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio). Facem mențiunea că procedura de consultare publică privind oportunitatea implementării noii tehnologii a fost organizată în perioada 21.11 – 21.12.2018 în contextul adoptării Hotărârii 

Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, multe dintre observațiile primite fiind tratate cu acea ocazie.

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

Organizarea unei dezbateri în septembrie-  Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor Legii nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de autoritatea de reglementare. 

Cu privire la cadrul de organizare (locația aleasă, perioada de consultare sau preferarea unui format hibrid pentru desfășurarea dezbaterii), acesta a fost raportat la prevederile legale aplicabile (art. 7 din Legea nr. 52/2003 și art. 7 alin. (7) din Normele Metodologice din 2022 de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică care prevăd drept posibilitate, nu 

obligativitate formatul hibrid) și la obiectul dezbaterii (proiectul de hotărâre a guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio). Facem mențiunea că procedura de consultare publică privind oportunitatea implementării noii tehnologii a fost organizată în perioada 21.11 – 21.12.2018 în contextul adoptării Hotărârii 

Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, multe dintre observațiile primite fiind tratate cu acea ocazie.

În ceea ce privește considerarea impactului adoptării proiectului normativ consultat, acesta se regăsește descris în nota de fundamentare aferentă, însă această analiză se raportează la efectele adoptării normelor privind sumele propuse drept nivel minim pentru taxa de licență și condițiile de plată aferente acestora, iar nu implementării tehnologiei 5G după cum solicită respondentul.

Referitor la deciziile de administrare a spectrului radio prin raportare la considerațiile petentului privind proprietatea acestei resurse deținută de cetățeni, trebuie avut în vedere că spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, nu a cetățenilor, care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), 

Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce 

stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro,  o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internaţională de protecţie la radiaţii neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referinţă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistenţă tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuţii şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. 

Referitor la dezacordul privind implementarea 5G, aspectele invocate privesc actul de strategie publică și au fost analizate în cadrul procesului de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România.

Observația nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc influenta radiaților electromagnetice asupra oamenilor. În ceea ce privește referirile la protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) 

prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

Observația nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Deciziile de administrare a spectrului radio sunt supuse unui regim juridic complex care are rolul de a asigura eficacitatea utilizării acestuia. Pin raportare la considerațiile petentului privind proprietatea acestei resurse deținută de cetățeni, trebuie avut în vedere că spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, nu a cetățenilor, care este administrată în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Trebuie remarcată transparența procesului de implementare a acestei noi tehnologii, care, istoric, a reprezentat un proces elaborat și îndelungat, care a oferit ocazia dezbaterilor și analizelor: 

-	În perioada 22.05-22.06.2018 a fost supusă consultării publice „Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MH”  în legătură cu planul de măsuri și calendarul național propuse de ANCOM pentru alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum şi opțiunile de reglementare asociate; sinteza observațiilor primite poate fi consultată la adresa 

https://www.ancom.ro/formdata-5947-55-1597 ;

-	În cadrul conferinței internaționale a ANCOM, intitulată “5G – motorul celei de-a patra revoluții industriale” , a fost lansată în dezbatere publică pentru perioada 21.11-21.12.2018 proiectul „Strategia 5G pentru România ”, în cuprinsul căreia s-a propus și alocarea spectrului optim 5G în România; raportul de consultare publică este disponibil la 

https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf . Demersul s-a finalizat cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2009 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România;

-	În perioada 31.01 – 04.03.2019 a fost consultată public „Poziția ANCOM privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25- 27,5 GHz ” prin intermediul căreia au fost stabilite obiectivele, principiile, condițiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în 

vederea furnizării de rețele publice şi servicii de comunicații electronice de bandă largă,  inclusiv implementării 5G în România; sinteza observațiilor primite disponibilă la adresa https://www.ancom.ro/formdata-6112-55-1633 ;

-	În intervalul 29.07-02.09.2019 a fost consultată public „Documentația procedurii de selecție competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz” ;

-	În perioada 01.07-13.08.2021 s-a consultat public „DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE SELECȚIE: Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz”  și 

„Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio, precum si a condițiilor de plata a taxei de licență”  observațiile primite la proiectul de hotărâre fiind discutate în dezbaterea publică din 29.09.2021 a cărei minută este disponibilă la https://www.ancom.ro/anun539-dezbatere-publica-septembrie-

2021_6371 ;

-	Imediat după publicarea Legii nr. 198/2022, actul normativ prin care a fost transpusă Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, de ale cărei dispoziții depindea indispensabil organizarea licitației, au fost supuse consultării următoarele acte, dintre care și cel de interes: 1) în perioada 13.07-27.07.2022 un „Proiect de 

hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență ”; minuta dezbaterii publice organizată în data de 08.08.2022 poate fi consultată la adresa https://www.ancom.ro/anunt-dezbatere-august-

2022_6607 ; 2) în perioada13.07-16.08. 2022 setul de „DOCUMENTE PROCEDURA DE SELECȚIE privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz” .

Cele mai multe dintre observații nu se referă la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Aspectele indicate de respondent privesc: 

1) așa-numite riscuri la adresa confidențialității, riscuri la adresa securității naționale, atacuri cibernetice (aspecte ce intră sub sfera de reglementare a art.46-492 din OUG nr. 111/2011);

2) potenţialele efecte negative asupra sănătății

3) pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hiperautomatizării

4) dependența de lanțul de aprovizionare.

Materialul suport indicat de respondent este un raport al Curții de Conturi Europene intitulat ”Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate” . Raportul conține în anexa I oportunitățile și riscurile identificate la data redactării acestuia. Raportul mai conține și secțiunea Concluzii și recomandări, iar între acestea se rețin:

Recomandarea 1 – Promovarea unei implementări uniforme și în timp util a rețelelor 5G în UE;

Recomandarea 2 – Promovarea unei abordări concertate între statele membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G;

Recomandarea 3 – Monitorizarea abordărilor statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G și evaluarea impactului divergențelor asupra eficacității funcționării pieței unice.

Proiectul de act normativ se referă la stabilirea prețurilor de pornire în cadrul licitației organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 

300 GHz. În plus, orice titular de licență de utilizare a frecvențelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii/emisie, prin respectarea cerinţei esenţiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu principiul neutralității tehnologice reglementat prin art. 20 din OUG nr. 111/2011. 

Proiectele de acte normative propuse de autoritatea de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice sunt consultate public în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 sau art. 135 din OUG nr. 111/2011. Numărul de respondenți în cadrul consultărilor publice depinde de gradul de interes manifestat de piață și de orice parte interesată.

Memoriul la care face referire respondentul nu indică dovezile concrete pe care se sprijină afirmațiile din acesta. Mai mult, mare parte din tezele din memoriu a fost invocată în procesul de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (utilitatea publică a comunicațiilor mobile de tehnologie 5G, lipsa consultării publice în ceea ce 

privește utilizarea acestei tehnologii, efectuarea studiilor de impact asupra sănătății publice sau mediului, siguranței sau securității naționale, radiațiile probabile ale acestor rețele sau faptul că această tehnologie este energofagă) și au primit clarificări cu această ocazie. Susținerile privind consultarea publică a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 sunt nefondate, consultarea din perioada 21.11 -21.12.2018 

fiind rezumată în raportul de consultare publica disponibil la https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf ; invocarea consultării disponibile la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322 privește de fapt chestionarul ANCOM adresat pieței în perioada 26.06-11.08.2017, ce a avut drept scop identificarea pașilor de urmat pentru utilizarea frecventelor radio 694-790 

MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz. 

Respondentul face unele afirmații legate de Indicele economiei și societății digitale (DESI) însă nu pune în contextul adecvat întreaga problematică. După cum se cunoaște, DESI este calculat anual și măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe baza atât a datelor furnizate de EUROSTAT, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită investiții și măsuri specifice. Unele dintre aspectele ce ar trebui soluționate potrivit DESI se referă la aspectele legate de conectivitate prin punerea accentului pe eliminarea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. Aceste aspecte ar putea fi soluționate, într-o oarecare măsură, prin implementarea noilor 

tehnologii de comunicații mobile dar și prin investiții în rețele de comunicații electronice fixe de bandă largă, iar modul cum fiecare stat își gestionează această problemă ține de instrumentele aflate la îndemâna statului. Pe de altă parte, îmbunătățirea indicatorului DESI ține și de aspecte ce se referă la implementarea unor serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi, iar utilizatorii de servicii de e-

guvernare să fie capabili să acceseze aceste servicii prin intermediul rețelelor de comunicații electronice mobile și/sau fixe. Implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile este în măsură să contribuie la îmbunătățirea indicatorului DESI în condițiile în care și alte componente sunt dezvoltate. Ca atare, ANCOM, în considerarea atribuțiilor sale, este preocupat de autorizarea utilizării frecvențelor radio, 

acest proces fiind parte a unor pachete de măsuri ce trebuie luate de alte autorități.

Respondentul consideră că acțiunile referitoare la implementarea noilor tehnologii de comunicații sunt rău-voitoare în condițiile în care statul român este sub supravegherea Comisiei Europene în contextul întârzierii transpunerii Directivei (UE) 2018/1972 și a Directivei (UE) 2016/1148. Afirmația este extrasă din context și nu are legătura cu autorizarea utilizării frecvențelor radio. Respondentul omite însă să 

menționeze că cele două directive, transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 198/2022 și Legea nr. 362/2018, contribuie și ele la implementarea noilor tehnologii de comunicații, procedura de selecție avută în vedere de ANCOM fiind organizată cu luarea în considerare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, act normativ ce a fost modificat recent prin Legea nr. 198/2022. Respondentul 

însă nu arată în ce fel și în ce mod proiectul de act normativ contravine normelor europene în domeniu.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă în cadrul memoriului indicat de respondentă, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- 

nu prezintă un impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro,  o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internaţională de protecţie la radiaţii neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referinţă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistenţă tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuţii şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a staţiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile 

respondentului pe acest subiect.

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută 

în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Problemele de protecție a sănătății populației nu au corespondență cu obiectul reglementării consultate, iar studiile/decizii/informațiile indicate nu respectă dispozițiile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13 şi 14 din acest act normativ „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21809 09 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21732 09 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21733 09 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21855 09 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21964 10 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21979 10 08 2022.pdf
mailto:contact@stop5gromania.ro
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21976 10 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21977 10 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21978 10 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22103 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22104 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22105 11 08 2022.pdf
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Cele mai multe observații nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro, o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internațională de protecție la radiații neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referință pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.  

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13 şi 14 din acest act normativ „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

ANCOM nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile 

respondentului pe acest subiect.

Deciziile de administrare a spectrului radio sunt supuse unui regim juridic complex care are rolul de a asigura eficacitatea utilizării acestuia. Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în 

domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. 

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Trebuie remarcată transparența procesului de implementare a acestei noi tehnologii, care, istoric, a reprezentat un proces elaborat și îndelungat, care a oferit ocazia dezbaterilor și analizelor: 

-	În perioada 22.05-22.06.2018 a fost supusă consultării publice „Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MH” în legătură cu planul de măsuri și calendarul național propuse de ANCOM pentru alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum şi opțiunile de reglementare asociate; sinteza observațiilor primite poate fi consultată la adresa 

https://www.ancom.ro/formdata-5947-55-1597 ;

-	În cadrul conferinței internaționale a ANCOM, intitulată “5G – motorul celei de-a patra revoluții industriale”, a fost lansată în dezbatere publică pentru perioada 21.11-21.12.2018 proiectul „Strategia 5G pentru România”, în cuprinsul căreia s-a propus și alocarea spectrului optim 5G în România; raportul de consultare publică este disponibil la 

https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf . Demersul s-a finalizat cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2009 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România;

-	În perioada 31.01 – 04.03.2019 a fost consultată public „Poziția ANCOM privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25- 27,5 GHz” prin intermediul căreia au fost stabilite obiectivele, principiile, condițiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în 

vederea furnizării de rețele publice şi servicii de comunicații electronice de bandă largă,  inclusiv implementării 5G în România; sinteza observațiilor primite disponibilă la adresa https://www.ancom.ro/formdata-6112-55-1633 ;

-	În intervalul 29.07-02.09.2019 a fost consultată public „Documentația procedurii de selecție competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz”;

Deciziile de administrare a spectrului radio sunt supuse unui regim juridic complex care are rolul de a asigura eficacitatea utilizării acestuia. Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în 

domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. 

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Trebuie remarcată transparența procesului de implementare a acestei noi tehnologii, care, istoric, a reprezentat un proces elaborat și îndelungat, care a oferit ocazia dezbaterilor și analizelor: 

-	În perioada 22.05-22.06.2018 a fost supusă consultării publice „Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MH” în legătură cu planul de măsuri și calendarul național propuse de ANCOM pentru alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum şi opțiunile de reglementare asociate; sinteza observațiilor primite poate fi consultată la adresa 

https://www.ancom.ro/formdata-5947-55-1597 ;

-	În cadrul conferinței internaționale a ANCOM, intitulată “5G – motorul celei de-a patra revoluții industriale”, a fost lansată în dezbatere publică pentru perioada 21.11-21.12.2018 proiectul „Strategia 5G pentru România”, în cuprinsul căreia s-a propus și alocarea spectrului optim 5G în România; raportul de consultare publică este disponibil la 

https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf . Demersul s-a finalizat cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2009 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România;

-	În perioada 31.01 – 04.03.2019 a fost consultată public „Poziția ANCOM privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25- 27,5 GHz” prin intermediul căreia au fost stabilite obiectivele, principiile, condițiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în 

vederea furnizării de rețele publice şi servicii de comunicații electronice de bandă largă, inclusiv implementării 5G în România; sinteza observațiilor primite disponibilă la adresa https://www.ancom.ro/formdata-6112-55-1633 ;

-	În intervalul 29.07-02.09.2019 a fost consultată public „Documentația procedurii de selecție competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz”;

-	În perioada 01.07-13.08.2021 s-a consultat public „DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE SELECȚIE: Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz” și 

„Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio, precum si a condițiilor de plata a taxei de licență” observațiile primite la proiectul de hotărâre fiind discutate în dezbaterea publică din 29.09.2021 a cărei minută este disponibilă la https://www.ancom.ro/anun539-dezbatere-publica-septembrie-

2021_6371 ;

-	Imediat după publicarea Legii nr. 198/2022, actul normativ prin care a fost transpusă Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, de ale cărei dispoziții depindea indispensabil organizarea licitației, au fost supuse consultării următoarele acte, dintre care și cel de interes: 1) în perioada 13.07-27.07.2022 un „Proiect de 

hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență”; minuta dezbaterii publice organizată în data de 08.08.2022 poate fi consultată la adresa https://www.ancom.ro/anunt-dezbatere-august-

2022_6607 ; 2) în perioada13.07-16.08.2022 setul de „DOCUMENTE PROCEDURA DE SELECȚIE privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz”.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro,  o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internațională de protecție la radiații neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referință pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Amânare dezbatere publică. Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Referitor la dezacordul privind implementarea 5G, facem mențiunea că procedura de consultare publică privind oportunitatea implementării noii tehnologii a fost organizată în perioada 21.11 – 21.12.2018 în contextul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România. Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. 

(6) din Legea nr. 52/2003.

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Problemele de protecție a sănătății populației nu au corespondență cu obiectul reglementării consultate, iar studiile/decizii/informațiile indicate nu respectă dispozițiile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13 şi 14 din acest act normativ „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. Pe de altă parte, în opinia ANCOM, aprecierile cu privire la informațiile ce pot fi extrase din anumite studii trebuie apreciate ca fiind valide sau nu și pot fi interpretate 

în context de către persoane ce dețin expertiză în domeniile de interes, iar Institutul Național de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății sunt instituțiile plasate cel mai bine sub acest aspect.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

În ceea ce privește organizarea unei dezbateri în septembrie-octombrie, dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii în vigoare nu conțin prevederi față de perioada în care se recomandă organizarea unor dezbateri. Ca atare, argumentul oferit de respondent – și anume acela că nu se pot organiza dezbateri în perioada concediilor – nu poate fi admis de 

autoritatea de reglementare. 

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro, o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internațională de protecție la radiații neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referință pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13 şi 14  din acest act normativ „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități  umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile 

respondentului pe acest subiect.

Proiectul de act normativ nu a fost supus procedurii de avizare înainte de data dezbaterii publice, astfel cum se afirmă respondentul de respondenta, fiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) și (4) din Legea nr. 52/2003. Avizarea a fost inițiată în data de 01.09.2022, iar nota de fundamentare a fost corect întocmită la punctele indicate (3.6 sau 3.3.), obiectul de reglementare -taxa de licență- nu prezintă un 

impact asupra mediului înconjurător sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Evaluarea impactului tehnologiei 5G în România a fost analizat în cadrul secțiunii 5 – „Impactul 5G” din Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019. În contextul Strategiei 5G pentru România sunt indicate sectoarele de activitate (sectoarele cheie) în jurul cărora s-au purtat dezbateri referitoare la provocările și nevoile ce trebuie avute în vedere la implementarea noilor 

tehnologii de comunicații.

Referitor la dezacordul privind implementarea 5G, aspectele invocate privesc actul de strategie publică și au fost analizate în cadrul procesului de dezbatere publică organizată la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România.

Deciziile de administrare a spectrului radio sunt supuse unui regim juridic complex care are rolul de a asigura eficacitatea utilizării acestuia. Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului,  care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în 

domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. 

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Trebuie remarcată transparența procesului de implementare a acestei noi tehnologii, care, istoric, a reprezentat un proces elaborat și îndelungat, care a oferit ocazia dezbaterilor și analizelor: 

-	În perioada 22.05-22.06.2018 a fost supusă consultării publice „Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MH” în legătură cu planul de măsuri și calendarul național propuse de ANCOM pentru alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum şi opțiunile de reglementare asociate; sinteza observațiilor primite poate fi consultată la adresa 

https://www.ancom.ro/formdata-5947-55-1597 ;

-	În cadrul conferinței internaționale a ANCOM, intitulată “5G – motorul celei de-a patra revoluții industriale”, a fost lansată în dezbatere publică pentru perioada 21.11-21.12.2018 proiectul „Strategia 5G pentru România”, în cuprinsul căreia s-a propus și alocarea spectrului optim 5G în România; raportul de consultare publică este disponibil la 

https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf . Demersul s-a finalizat cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2009 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România;

-	În perioada 31.01 – 04.03.2019 a fost consultată public „Poziția ANCOM privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25- 27,5 GHz” prin intermediul căreia au fost stabilite obiectivele, principiile, condițiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în 

vederea furnizării de rețele publice şi servicii de comunicații electronice de bandă largă, inclusiv implementării 5G în România; sinteza observațiilor primite disponibilă la adresa https://www.ancom.ro/formdata-6112-55-1633 ;

-	În intervalul 29.07-02.09.2019 a fost consultată public „Documentația procedurii de selecție competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz”;

-	În perioada 01.07-13.08.2021 s-a consultat public „DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE SELECȚIE: Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz” și 

„Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio, precum si a condițiilor de plata a taxei de licență” observațiile primite la proiectul de hotărâre fiind discutate în dezbaterea publică din 29.09.2021 a cărei minută este disponibilă la https://www.ancom.ro/anun539-dezbatere-publica-septembrie-

2021_6371 ;

-	Imediat după publicarea Legii nr. 198/2022, actul normativ prin care a fost transpusă Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, de ale cărei dispoziții depindea indispensabil organizarea licitației, au fost supuse consultării următoarele acte, dintre care și cel de interes: 1) în perioada 13.07-27.07.2022 un „Proiect de 

hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență”; minuta dezbaterii publice organizată în data de 08.08.2022 poate fi consultată la adresa https://www.ancom.ro/anunt-dezbatere-august-

2022_6607 ; 2) în perioada13.07-16.08.2022 setul de „DOCUMENTE PROCEDURA DE SELECȚIE privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz”.

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro,  o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internațională de protecție la radiații neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referință pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile 

respondentului pe acest subiect.

Evaluarea impactului tehnologiei 5G în România a fost analizat în cadrul secțiunii 5 – „Impactul 5G” din Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019. În contextul Strategiei 5G pentru România sunt indicate sectoarele de activitate (sectoarele cheie) în jurul cărora s-au purtat dezbateri referitoare la provocările și nevoile ce trebuie avute în vedere la implementarea noilor 

tehnologii de comunicații.

Cele mai multe observații nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Amânarea dezbaterii și perioada de organizare a dezbaterii.

Dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență a fost deja organizată cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 52/2003 nu conține prevederi de natura celor invocate de respondentă. Mai multe decât atât, conform art. 7 alin. (12) din cadrul Legii nr. 52/2003: ”În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfășoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. […]”. Ca atare, argumentele oferite de respondentă – și 

anume acelea că dezbaterea nu a fost adusă la cunoștința publicului cu minim 45 de zile înainte, respectiv că a fost anunțată cu doar 48-72 de ore înainte de a avea loc – nu pot fi admise de autoritatea de reglementare.

Facem mențiunea că procedura de consultare publică privind oportunitatea implementării noii tehnologii a fost organizată în perioada 21.11 – 21.12.2018 în vederea adoptării Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România.

Referitor la deciziile de administrare a spectrului radio prin raportare la considerațiile petentului privind proprietatea acestei resurse, trebuie avut în vedere că spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, nu a cetățenilor, care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul 

Administrativ (art. 286-287) și legislația în domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la 

baza acordării resurselor de spectru radio. Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Problemele de protecție a sănătății populației nu au corespondență cu obiectul reglementării consultate . 

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondentă.

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13 şi 14 din acest act normativ „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VIII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens. 

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Deciziile de administrare a spectrului radio sunt supuse unui regim juridic complex care are rolul de a asigura eficacitatea utilizării acestuia.Spectrul radio reprezintă o resursă publică aflată în proprietatea publică a statului, care este administrată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 136 din Constituția României), Codul Civil (art. 858), Codul Administrativ (art. 286-287) și legislația în 

domeniul comunicațiilor electronice (e.g. art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Norma națională primară - OUG nr. 111/2011 - instituie setul de reguli și măsuri ce stau la baza acordării resurselor de spectru radio. 

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Trebuie remarcată transparența procesului de implementare a acestei noi tehnologii, care, istoric, a reprezentat un proces elaborat și îndelungat, care a oferit ocazia dezbaterilor și analizelor: 

-	În perioada 22.05-22.06.2018 a fost supusă consultării publice „Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MH” în legătură cu planul de măsuri și calendarul național propuse de ANCOM pentru alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum şi opțiunile de reglementare asociate; sinteza observațiilor primite poate fi consultată la adresa 

https://www.ancom.ro/formdata-5947-55-1597 ;

-	În cadrul conferinței internaționale a ANCOM, intitulată “5G – motorul celei de-a patra revoluții industriale”, a fost lansată în dezbatere publică pentru perioada 21.11-21.12.2018 proiectul „Strategia 5G pentru România”, în cuprinsul căreia s-a propus și alocarea spectrului optim 5G în România; raportul de consultare publică este disponibil la 

https://www.ancom.ro/uploads/articles/Raport%20consultare%20publica.pdf . Demersul s-a finalizat cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2009 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România;

-	În perioada 31.01 – 04.03.2019 a fost consultată public „Poziția ANCOM privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25- 27,5 GHz” prin intermediul căreia au fost stabilite obiectivele, principiile, condițiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în 

vederea furnizării de rețele publice şi servicii de comunicații electronice de bandă largă,  inclusiv implementării 5G în România; sinteza observațiilor primite disponibilă la adresa https://www.ancom.ro/formdata-6112-55-1633 ;

-	În intervalul 29.07-02.09.2019 a fost consultată public „Documentația procedurii de selecție competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz”;

-	În perioada 01.07-13.08.2021 s-a consultat public „DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE SELECȚIE: Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz” și 

„Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio, precum si a condițiilor de plata a taxei de licență” observațiile primite la proiectul de hotărâre fiind discutate în dezbaterea publică din 29.09.2021 a cărei minută este disponibilă la https://www.ancom.ro/anun539-dezbatere-publica-septembrie-

2021_6371 ;

-	Imediat după publicarea Legii nr. 198/2022, actul normativ prin care a fost transpusă Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, de ale cărei dispoziții depindea indispensabil organizarea licitației, au fost supuse consultării următoarele acte, dintre care și cel de interes: 1) în perioada 13.07-27.07.2022 un „Proiect de 

hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență”; minuta dezbaterii publice organizată în data de 08.08.2022 poate fi consultată la adresa https://www.ancom.ro/anunt-dezbatere-august-

2022_6607 ; 2) în perioada13.07-16.08. 2022 setul de „DOCUMENTE PROCEDURA DE SELECȚIE privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz”.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. 

Evaluarea impactului tehnologiei 5G în România a fost analizat în cadrul secțiunii 5 – „Impactul 5G” din Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019. În contextul Strategiei 5G pentru România sunt indicate sectoarele de activitate (sectoarele cheie) în jurul cărora s-au purtat dezbateri referitoare la provocările și nevoile ce trebuie avute în vedere la implementarea noilor 

tehnologii de comunicații.

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro,  o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internațională de protecție la radiații neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referință pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită. Ca atare, ANCOM nu este de acord cu afirmațiile 

respondentului pe acest subiect.

Evaluarea impactului tehnologiei 5G în România a fost analizat în cadrul secțiunii 5 – „Impactul 5G” din Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019. În contextul Strategiei 5G pentru România sunt indicate sectoarele de activitate (sectoarele cheie) în jurul cărora s-au purtat dezbateri referitoare la provocările și nevoile ce trebuie avute în vedere la implementarea noilor 

tehnologii de comunicații.

https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22106 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22107 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22108 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22109 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22110 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22111 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22112 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22113 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22126 11 08 2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 22209 12 08 2022.pdf
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Adrian DINU/Alianța Lege și Ordine

pe marginea Proiectului de HG

Amânați cât puteți

128 11.08.2022  Eugen LUCAN/Asociația Angel 

pe procedura organizării dezbaterii 

solicită mai mult de 3 minute pentru ficare persoană încrisă la cuvânt în cadrul 

dezbaterii și fiecare să se prezinte

pe marginea proiectului de HG

- ANCOM în momentul în care a scris această lege... a venit cu un preț foarte 

mic...

general 5G

- de ce doar companiile pot să cumpere spectru?

- cetățeni ai României, membri ai societății civile, Coaliția Stop 5G, Asociația 

Angel, partide, autorități publice locale pot să cumpere spectru și în ce condiții?

- undele milimetrice 5G aduc prejudicii sănătății, mediului, provoacă dezechilibre 

la nivelul ecosistemelor, inclusiv la nivelul ecosistemelor albinelor

- solicită posibilitatea să cumpere spectru ca orice agent economic

129 11.08.2022
Mădălina APOSTOL/Centrul de Cercetare și Dezvoltare 

AXIO /Coaliția STOP 5G România

pe procedura organizării dezbaterii

solicită motivarea refuzului de a organiza dezbaterea online/hibrid

pe marginea proiectului de HG

- în Nota de fundamentare a acestui Proiect de Lege, se menționează faptul că, în 

baza neutralității tehnologice, instituțiile statului, Autoritatea nu poate să impună 

operatorului sau să interzică operarea 5G - argument imprecis și fals

- Nu aveți fundamentare serioasă

- solicitarea anulării și retragerii Proiectului de HG

- referitor la vulnerabilitățile cibernetice, ANCOM are o obligație. Având în vedere 

aceste vulnerabilități care nu își găsesc rezolvare tehnică, vulnerabilitatea 

protocolului IP, cum garantează ANCOM și angajații săi daunele? Cum ne vom 

recupera prejudiciul, noi, cetățenii, atât la radiații, cât și la cibernetică?

- Nu există prevăzut în acest proiect de lege un fond de despăgubire a victimelor 

la 5G

- evaluarea pe care ați trecut-o în Nota de fundamentare nu este reală, este pe 

niște date vechi și oricum nu se aplică în România, așa că încălcați legea! Trebuie 

să faceți un studiu de impact al consumului de energie electrică pe România.

- cerința Coaliției STOP 5G România este retragerea acestui Proiect

general 5G

- 5G nu este neutral tehnologic

- cetățenii României, care sunt proprietarii de drept ai acestui spectru nu și-au 

dat consimțământul, nu sunt de acord. Până nu se dovedește că este inofensiv 

din toate punctele de vedere, adică poluare, radiații, securitate cibernetică, 

confidențialitatea datelor, apărare națională, locuri de muncă și așa mai departe, 

nu implementăm.

- solicitarea respectării principiului precauției

- Cum garantează ANCOM că acea putere de emisie a unei antene nu va depăși 

cei 68, sau mă rog cât or fi acolo, de decibeli, din moment ce aceste antene sunt 

gestionate de o inteligență artificială care urmărește, evident, un semnal cât mai 

curat și cât mai bun? 

-să îmi explice ANCOM, care este responsabil la monitorizarea poluării și, 
130

Angela NEGROTĂ/Coaliția STOP 5G România

pe marginea Proiectului de HG

- Sumele sunt mai mult decât derizorii. La unul dintre pachete, la cel de la 3400-

3800 MHz, pe zi ar trebui să se plătească minim 890 de euro. Adică un 

abonament la o companie de telefonie mobilă, o companie mică spre medie. E 

derizoriu! Și ca și cum nu ar fi suficient de derizoriu, la articolul 5, punctul 2, 

spune așa: ANCOM analizează în ce măsură o reducere temporară a tarifului de 

utilizare a spectrului radio în benzile de frecvență radio sub 1 GHz, ce fac obiectul 

procedurii de selecție, poate accelera atingerea obiectivelor naționale de 

conectivitate, fără a influența negativ eficiența utilizării spectrului, și va dispune în 

consecință. Adică nu a fost suficient că dvs. în celelalte proiecte de lege ați spus 

că acești operatori instalează și operează în mod gratuit pe proprietățile publice 

și private ale statului și pe proprietățile noastre, ale persoanelor juridice și ale 

persoanelor fizice, pentru că acolo spune că operează și instalează în mod gratuit 

pe proprietățile publice și private ale statului, pe care le au în administrare, sau a 

entităților care le au în proprietate, administrare, concesiune, închiriere etc. V-

am tot întrebat de-a lungul timpului, în cadrul dezbaterilor la care am participat 

împreună: cine sunt aceste entități?...Cine sunt aceste companii și ce interes 

aveți dvs. de ați introdus acest punct 2 la articolul 5?

- Eu vă solicit să retrageți acest Proiect de Hotărâre și să îl refaceți doar după ce 

veți avea aparatură de monitorizare a acestor fascicule, pentru că specialiștii în 

dozimetrie de la Pentagon au spus că nu există aparate pentru măsurarea 

acestor fascicule. Așteptați până vor apărea aceste aparate și după aceea reluați 

acest Proiect de Hotărâre.

- Licența a rămas să fie valabilă 20 de ani. Și plata să se facă în rate, să se facă 

cu scrisoare de garanție din partea unei bănci române sau străine care are 

corespondent în România. Cine vă garantează că aceste bănci în atâția ani de zile 

cât sunt întinse ratele vor mai exista?

general 5G

Câte small cells sunt montate acum?

131 Denis-Roxana GAVRILĂ/Avocatul Poporului

pe procedura organizării dezbaterii

În situația în care astăzi, la această dezbatere, nu sunt prezente autoritățile pe 

care le-am indicat, ci doar reprezentanți ai societății civile, deci Ministerul 

Sănătății, Institutul Național pentru Sănătate Publică, Ministerul Mediului, vă 

solicităm să organizați o nouă dezbatere. 

pe margine Proiectului de HG

- Credem că participarea acestor autorități (cum ar fi Ministerul Sănătății, 

Ministerul Mediului, Institutul Național de Sănătate Publică) este necesară, 

întrucât orice suplimentare de cantități de spectru radio în interes comercial și pe 

frecvențe noi necesită studii de impact, studii de impact pe care noi nu le-am 

găsit. Dacă analizați Proiectul de Hotărâre, observați că nu există niciun studiu de 

impact privind sănătatea și mediul cu privire la utilizarea acestor frecvențe.

- în Nota de fundamentare ... la rubrica impact socio-economic, la punctele 

impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și impactul 

asupra mediului, în proiectul de act normativ să specifice că nu se referă la 

aceste aspecte. Nu înțelegem cum nu se referă la aceste aspecte că e vorba 

despre drepturile omului... Orice chestiune referitoare la frecvențe radio care 

afectează la un moment dat sănătatea umană privesc, să zic așa, și drepturile 

omului.

- Menționăm și noi acest studiu elaborat la solicitarea panelului Viitorul Tehnicii și 

Științei, STOA, al Parlamentului European, în care se precizează că tehnologia 5G 

poate prezenta amenințări la adresa sănătății umane. 

- Ce vă împiedică să solicitați aceste studii de impact pentru că ne privesc pe toți? 

Noi am solicitat, în calitate de Instituția Avocatul Poporului, studii de impact să 

vedem care este realitatea.

132 Tiberius Brădățan/Ministerul Sănătății

pe marginea proiectului de HG

Proiectul așa cum ne-a fost pus la dispoziție, de Hotărâre a Guvernului, se referă 

la niște date tehnice legate de stabilirea cuantumurilor unor valori, care nu fac 

obiectul activității Ministerului Sănătății

general 5G

Ca idee generală, fiind o tehnologie nouă, nu cred că putem vorbi încă în acest 

moment de o cuantificare foarte clară.(impactul asupra sănătății umane)

133
Violeta CALOTĂ (Institutul Național de Sănătate 

Publică)

general 5G

-au făcut măsurători în Coreea de Sud în care a fost implementată de cel puțin 2 

ani tehnologia 5G, iar valorile măsurate au fost la nivelul tehnologiilor 3G și 4G. 

Așa cum au concluzionat atât Organizația Mondială a Sănătății, cât și ICNIRP și 

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, se preconizează că tehnologia 5G va 

conduce la niveluri de expunere a populației la niveluri similare cu tehnologiile 

anterioare 3G și 4G. Aceasta fiind situația, impactul asupra sănătății, atâta timp 

cât nivelul de expunere se menține sub nivelurile de referință din legislația 

internațională, se consideră că nu pot fi efecte asupra sănătății. Sunt multe țări 

care au derulat studii în privința tehnologiilor anterioare 5G și câteva, 5 țări în 

prezent, care derulează studii cu privire la tehnologia 5G. S-au extrapolat datele 

de la tehnologiile anterioare care folosesc frecvențe similare, deci frecvențele 

care au fost folosite până acum în 2G, 3G, 4G. Concluziile sunt aceleași, și anume 

că riscurile pentru sănătate sunt aceleași ca și pentru celelalte tehnologii 3G, 4G, 

iar pentru tehnologia 5G cu privire la frecvența de 26 GHz, care încă nu a fost 

implementată, urmează să se facă studii în continuare.

134
Anca NIȚULESCU/Asociația Medici pentru 

Consimțământ Informat

pe marginea Proiectului de HG

- În Nota de fundamentare, la impactul social este scris: „utilizarea frecvențelor 

radio se realizează cu respectarea limitelor efectelor câmpurilor 

electromagnetice stabilite conform actelor normative în vigoare” și se referă la un 

Ordin al ministrului sănătății 1193/2006. Deci este un Ordin din 2006.

Dacă mergem totuși la ordinul respectiv, la articolul 3 alineatul b scrie că 

Ministerul Sănătății a luat în calcul numai efectele dovedite, care au fost folosite 

ca fundament pentru restricțiile de expunere propuse, ceea ce este foarte bine. 

Mai departe scrie: „inducerea cancerului prin expunere pe termen lung la 

câmpurile electromagnetice nu s-a considerat ca fiind dovedită.” Deci pe act 

normativ provenit de la Ministerul Sănătății se bazează Nota de fundamentare a 

Hotărârii pe care o avem acum în discuție.

- Studiul STOA, care a mai fost menționat și este publicat pe site-ul 

Parlamentului European din iulie 2021, este vorba de impactul asupra sănătății a 

radiației 5G, aici ei se referă la radiația de frecvență joasă între 450 și 6.000 

MHz, care face obiectul Hotărârii, la care scrie că pentru carcenogenicitate, deci 

pentru capacitatea de a induce cancer, există dovezi suficiente, nu probabile. 

...Deci există dovezi suficiente confirmate în Experimental bioassays spun ei, deci 

în studiile experimentale. 

- în studiul STOA scrie că există efecte negative recunoscute, deci confirmate, 

asupra sistemului reproductiv uman și anume, mai ales fertilitatea masculină. 

Există efecte recunoscute asupra dezvoltării embrionului, fătusului și nou 

născutului. Și mai spun ei că nu există studii adecvate pentru frecvențele înalte, 

peste 24GHz. În concluzie, prevederile legale existente pentru protecția sănătății 

publice în România sunt absolut insuficiente. Mai ales dacă ne referim la Ordinul 

ministrului sănătății 1193/2006. În niciun caz ceea ce se menționează în Nota 

dumneavoastră de fundamentare, faptul că utilizarea frecvențelor radio se face 

cu aplicarea unui înalt grad de protecție a populației, nu este adevărat. 

Dimpotrivă, este necesară în primul rând revizuirea de către Ministerul Sănătății 

a datelor științifice, în primul rând, pe care își bazează actele normative și, în al 

doilea rând, a normelor de implementare efectivă, a măsurilor de protecție a 

populației. 

- Deci, din moment ce studiul STOA este din 2021 publicat pe site-ul 

135 Dumitru BĂLAN/Acțiune pentru Națiune

pe marginea Proiectului de HG

- Nu vindeți licențele 5G împotriva voinței noastre!

- Această licitație trebuie să o amânați. Trebuie să dezbateți serios, la modul 

foarte serios, acest subiect.

- Atât timp cât Constituția, în art.5, alin (5), spune foarte clar că respectarea 

Constituției, a supremației acesteia, a legilor este obligatorie în România și atât 

timp cât la articolul 22, ni se garantează dreptul la viață și la integritatea fizică și 

psihică. Atât timp cât în articolul 31, am dreptul la informare. Atât timp cât în 

articolul 34 am dreptul la ocrotirea sănătății. Atât timp cât în articolul 35, am 

dreptul la un mediu sănătos, lucrurile astea sunt obligatorii pentru ANCOM și 

pentru toate instituțiile de stat care reglementează implementarea acestor 

antene 5G împotriva voinței noastre. 

- 

136 Adrian ACIU

pe  procedura organizării dezbaterii

- solicitarea motivului pentru care nu a fost organizată dezbatere hibrid (fizic și 

online)

pe marginea Proiectului de HG

- Vă solicităm să faceți publice toate avizele pe care le va primi acest proiect.

- Până acum, la toate actele normative de trei ani și ceva de când cu 5G-ul ăsta, 

niciodată nu ați făcut public niciun aviz. De ce nu le faceți publice?

- Un viciu de procedură este că proiectul de Hotărâre și caietul de sarcini s-au 

pus în consultare publică în același timp. Nu este normal și nu este corect pentru 

că unul decurge din celălalt. Prima dată, mai întâi trebuia terminate toate 

procedurile pe proiectul de Hotărâre și de abia apoi să se facă caietul de sarcini, 

pentru că unele prevederi din proiectul de Hotărâre se vor modifica în urma 

dezbaterii publice și automat și prevederile din caietul de sarcini nu mai sunt 

valabile, prevederile corespondente. Deci nu este normal ca două acte, când unul 

decurge din celălalt să le puneți în paralel în dezbatere. Mai întâi se termină cu 

primul și după aceea se trece la al doilea.

- Trebuie să se țină cont de recentul recensământ care deja s-a încheiat, în 

calcularea sumelor pentru licitație raportate la numărul actual al populației 

României. Practic, avem un recensământ încheiat și dvs. calculați acele sume și 

raportat la numărul populației. Acesta este unul dintre criterii. Practic, pentru 

asta va trebui să țineți cont de noile date ale noului recensământ..... Faceți o 

cerere la INS să vi le dea și vă raportați la ele.

- 

137
George-Liviu BĂNULESCU/ASOCIAȚIA PRO 

CONSUMATORI (A.P.C.) și ROMÂNIA CIVICĂ ROC TV 

pe marginea Proiectului de HG

- Ar trebui și Ministerul Educației să vină aici să dea explicații.

- 9

general 5G

- De ce nu sunt mesaje publice de informare a cetățenilor cu privire la pericolul 

acestor antene, acestei infrastructuri invazive? Unde e principiul precauției?

- De ce nu sunt mesaje de interes public?

- Haideți să începem această licitație când statul român poate porni pe picior de 

egalitate cu marii operatori din întreaga lume, inclusiv China, America și așa mai 

departe. Și nu să facă experimente la noi în țară...

- 

138 Cătălin HĂIMAN

pe marginea Proiectului de HG

- De ce nu se impune o suprataxare, astfel încât să se descurajeze investiția în 

noi tehnologii?

- propunerea este ca taxa de licență pentru spectrul de frecvențe GSM să fie 

coroborată cu numărul de persoane din populația țării direct tranzitate de aceste 

frecvențe și astfel taxa va fi un calcul similar a unei chirii lunare încasate de 

fiecare cetățean ce va avea corpul tranzitat de aceste frecvențe.

- Unde sunt investițiile pentru îmbunătățirea calității semnalului din perspectiva 

efectelor date de tranzitarea corpului uman?...De aceea solicit acest tip de taxare 

diferențiată pe tipul formei de semnal..

Conform foii de prezență realizată cu ocaiza dezbaterii publice, cu semnarea acesteia de către participanți, reprezentanți ai Ministerului Sănătății și INSP au fost prezenți la dezbatere

Proiectul spune că nu se referă la aceste aspecte deoarece suntem în fața unui act normativ care nu face altceva decât să evalueze valoarea economică a unei benzi de frecvențe. Acest proiect nu zice ce se va face, cum se va face, cât se va cumpăra. Face o evaluare strict din punct de vedere economic. Din punctul meu de vedere, nu orice document care contribuie la o realitate fizică și juridică peste o 

perioadă de timp trebuie să aibă în spate un studiu de orice fel ar fi. Studiile, dacă sunt, sunt cele câștigate la nivel comunitar. Dacă sunt și studii la nivel național sau opinii la nivel național o să vedem dacă ne pot spune colegii de la Ministerul Sănătății și INSP. Acest proiect de Hotărâre de Guvern nu are cum să aibă în spate un studiu. Are doar calculul economic, nivelul contribuției la bugetul de stat. 

Proiectul va merge în avizare la Ministerul Finanțelor, deci nu ne jucăm cu bunul domeniu public al statului. Îl evaluăm cât de bine putem și vedem în ce măsură Guvernul va considera că această evaluare este corectă. (răspuns Marius SĂCEANU, în timpul dezbaterii)

...rădăcina acestui subiect se trage dintr-o Directivă Europeană și niște decizii ale Comisiei Europene. Este o Directivă care a fost transpusă în legea națională....atâta vreme cât am un trat de aderare, Directivele acelea trebuie implementate, iar unele dintre ele sunt de maximă armonizare. Deci esența acestui subiect nu pleacă dintr-o decizie de oportunitate, pe care o iau acești trei oameni de aici sau mai 

mulți oameni din această instituție. Din acest motiv spuneam, și spunea și dna Calotă, că studiile făcute la nivel european și recunoscute la nivel comunitar, le consider câștigate la nivel național. Nu le pot contesta. Dacă există o solicitare de studii la nivel național, care să confirme sau să conteste studiile făcute la nivel comunitar, aceasta este o cu totul altă discuție. Dar lucrurile nu se pot opri până atunci 

din punctul meu de vedere. Repet. Rădăcina acestui proiect stă în legislația comunitară.(răspuns Marius SĂCEANU, în timpul dezbaterii)

Aceasta a fost decizia de organizare cu privire la această dezbatere publică. (răspuns Marius SĂCEANU, în timpul dezbaterii)

...ministere avizatoare sunt Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției. (răspuns Marius SĂCEANU, în timpul dezbaterii)

În primul rând, chiar dacă să zicem că ANCOM a lucrat la anumite acte normative, nu ANCOM a fost cel care a inițiat și a avut dosarul oficial al proiectelor. Noi nu emitem proiecte de ordonanță sau proiecte de lege, nici proiecte de HG-uri. Acest HG este în mod specific prevăzut de legislație, deci este o excepție. Mai nou, conform Codului Comunicațiilor, vom putea să dăm hotărâre privind patrimoniul 

propriu. Cam atât. Că putem fi co-inițiatori alături de un inițiator care are drept de inițiativă formală aceasta este o altă discuție, dar nu ținem noi dosarul oficial. (răspuns Marius SĂCEANU, în timpul dezbaterii)

...perioadele de consultare nu expiră în același timp și terminăm cu proiectul de Hotărâre și dacă apar modificări care impactează și caietul de sarcini, vom face acele modificări.

Am notat sugestia dvs. (răspuns Marius SĂCEANU, în timpul dezbaterii)  Pentru fiecare stat în parte, a fost luată în calcul populația la data la care a avut loc licitația publică. (răspuns Gheorghe RUSEN, în timpul dezbaterii)

[Ulterior, în cadrul ședinței, d-na Apostol a recunoscut că a calculat greșit, calculele relevând faptul că populația considerată a fost de 19 milioane de locuitori.]

Datele (referitor la numărul de small cells) solicitate au fost furnizate pe email d-nei Mădălina Apostol, după încheierea dezbaterii publice, în aceeași după amiază.

Taxele sunt prea mici  - observație a doamnei Negrotă, confirmată de către Mariu Săceanu în cadrul dezbaterii, cu mențiunea că va fi concemnată alături de celelalte contribuții.

Scrisoarea de garanție bancară este cel mai puternic instrument de garantare. Altul nu mai există. Noi l-am pus pe cel mai puternic. Sincer, nu am înțeles de ce ați pus această întrebare. ....Scrisoarea de garanție bancară este pentru perioada eșalonării, este pe 4, 5 ani. Nu este pe 20 de ani, iar scrisoare de garanție bancară ar trebui să acopere această perioadă.(răspuns Marius SĂCEANU, în timpul 

dezbaterii)

Extras din minuta dezbaterii:

"Noi am invocat aceste acte normative pentru că Recomandarea din 1999 este de fapt Recomandarea pe care se bazează Ordinul Ministerului Sănătății din 2006. Din câte știu eu, studiul pe care se bazează Recomandarea Comisiei din 1999 a fost revizuit în 2020 sau 2021 și rezultatele au fost reconfirmate la nivelul acelui an. (răspuns Marius SĂCEANU, în timpul dezbaterii)

Vreau să menționez că studiul acesta STOA, așa cum scrie pe pagina a doua a studiului, reprezintă poziția oficială a autoarei și nu a Parlamentului European. Acest studiu a fost elaborat cu un grup mic de 3-4 experți, pentru circuitul intern în Parlamentul European. Acest studiu este menționat în Raportul ANSES din 2022 și rezultatele, concluziile acestui studiu sunt privite cu reticență din cauza unor vicii de 

procedură. Referitor la legislație, Recomandarea 519/1999 este într-adevăr la baza Ordinului 1193/2006, iar, așa cum a zis domnul Săceanu, în 2020 ICNIRP și-a actualizat recomandările. (răspuns Vileta CALOTĂ, în timpul dezbaterii)

Vreau să vă spun că președintele ICNIRP, la o conferință de presă, a spus că, deși Recomandările din ‘98 oferă în continuare protecție adecvată pentru tehnologiile curente, noile Recomandări, cele din 2020 sunt mai detaliate, în special pentru frecvențe mai mari de 6 GHz, utilizate în tehnologia 5G. Deci așteptăm ca Uniunea Europeană să adopte această Recomandare pentru ca, în funcție de rezultat, să fie 

adoptată și în România" (răspuns Vileta CALOTĂ, în timpul dezbaterii)

OBSERVAȚII FORMULATE ÎN TIMPUL DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 11 AUGUST 2022

Proiectul de HG supus dezbaterii nu are nicio dispoziție care să indice cine poate și cine nu poate să cumpere spectru. Celelalte documente scoase în consultare și pentru care nu s-a încheiat consultarea publică (la momentul dezbaterii) vorbesc de entități comerciale care trebuie să aibă o cifră de afaceri (Caietul de sarcini). Această observație va fi supusă analizei noastre. (răspuns Marius SĂCEANU, în 

timpul dezbaterii)

Noi avem informații despre toate emițătoarele autorizate din țara asta. Le autorizăm, adică ele nu pot să funcționeze până când nu se fac cel puțin calculele din birou, dacă nu și verificări în teren cu privire la puterea lor, amplasamentul lor, înălțimea și așa mai departe. Deci noi avem informații despre emițătoarele existente pe teritoriul țării. Fără niciun fel de discuție! Nu contează tehnologia, poate fi și un 

emițător al unui post de radio, nu știu dacă este cineva pe aici. Avem toate aceste informații. Nu există emițător în țara asta care nu este autorizat. Sau dacă există, este neautorizat, îl depistăm și intrăm pe regimul sancționator. Vă garantez acest lucru. (răspuns Marius SĂCEANU, în timpul dezbaterii)

Încerc să definesc puțin care este competența ANCOM în a emite acte de tip normativ. Noi facem această consultare publică pe acest Proiect de Hotărâre deoarece avem un temei legal specific de inițiere pe acest Proiect de Hotărâre de Guvern. Nu avem temei legal să emitem Hotărâri de Guvern în general. Deci tot cadrul normativ primar, că este Ordonanță de Urgență, că e Lege, că e Ordonanță simplă, că 

este Hotărâre a Guvernului, nu noi le inițiem. Deci nu avem această abilitate. Ceea ce face ANCOM sunt anumite decizii, se numesc decizii normative, acte date în aplicarea legii, care nu pot să spună mai mult sau altceva decât spune legea. Deci, vis-a-vis de ce spuneați, că nu ați regăsit în legislația emisă de ANCOM aspecte privind eventuale despăgubiri și așa mai departe, vă spun că nici nu veți putea găsi 

deoarece, dacă la nivel primar nu există o direcție care să permită ca prin decizii ANCOM să fie dezvoltate anumite subiecte, nici noi nu o putem face. Deci să nu generalizăm faptul că noi inițiem acest Proiect de Hotărâre de Guvern și să nu facem confuzia că putem emite acte cu caracter normativ în întreg domeniu al comunicațiilor electronice. (răspuns Marius SĂCEANU, în timpul dezbaterii)

...cum garantează ANCOM că nu vor fi depășite limitele de câmp. Pentru că nu le-ați găsit nici în acest proiect, și probabil că nici în documentele care fac parte din cealaltă consultare publică. Vă răspund în același fel. Lucrurile trebuie privite în ansamblul legislației. Mai sunt acte normative, nu sunt emise de ANCOM, au fost emise de Guvernul României sau de Parlamentul României, care permit ANCOM să 

facă măsurători de câmp pe fiecare bandă sau măsurători de câmp cumulat oriunde pe teritoriul țării și acest lucru îl facem. Am mai spus de multe ori, repet și de data asta, facem măsurători atât cu senzori ficși care măsoară 24 din 24, cât și măsurători punctuale. Momentan, vă spun foarte sincer, din datele pe care le avem din ani de măsurători, e adevărat că serviciile 5G nu au un grad de dezvoltare 

foarte mare, noi nu am identificat un nivel de câmp cumulat în toate benzile mai mare de 5% din limita maximă admisă de legislația în vigoare. Chiar nu o să discutăm astăzi despre faptul că limitele din legislația națională și din recomandările Comisiei Europene sunt mai mari decât ar trebui să fie, pentru că nu este rostul nostru. Nu suntem medici. Respectăm toată legislația care este în vigoare, ne facem 

treaba. (răspuns Marius SĂCEANU, în timpul dezbaterii)

Observația nu se refera la proiectul de act normativ astfel cum dispun prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/2003.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, activitatea ANCOM privește autorizarea utilizării frecvențelor radio (fie că vorbim de stații de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune, fie că vorbim de stații utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicații electronice), incluzând și analizarea și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile ce pot apărea la utilizarea resursei limitate de spectru 

radio.

În baza atribuțiilor menționate anterior, ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurătorile către 

platforma www.monitor-emf.ro, o data la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. 

Totodată, ANCOM realizează si măsurători prin intermediul sistemului mobil, rezultatele acestora fiind disponibile la adresa www.monitor-emf.ro. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic, exclusiv în locurile publice. Anual, ANCOM 

face astfel de măsurători în peste 2400 de puncte de măsură.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) . 

Comisia internațională de protecție la radiații neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit document de referință pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Proiectul de act normativ nu se referă la aspectele de sănătate publică indicate de respondent.

Proiectul de hotărâre a Guvernului, inițiat în temeiul art. 28 din OUG nr. 111/2011, indică prețul de pornire în cadrul procedurii de selecție avută în vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

Potrivit prevederilor art. 24 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, instituțiile (n.n. aflate în subordinea Ministerului Sănătății) prevăzute la art.13  şi 14  din acest act normativ  „efectuează expertize, oferă asistență tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, conform dispozițiilor art. 17 pct. VII B) (1) 7. g) din Regulamentul de organizare şi funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 , „7.g). Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului Bucureşti are următoarele 

atribuții şi responsabilități de execuție şi coordonare/îndrumare profesională:[…] g) întocmește rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naționale din domeniu”.

Autoritatea nu are competența legală de a evalua efectele intensității câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a populației, aspecte care sunt în sfera domeniului sănătății publice, și, prin urmare, nu poate efectua studii în acest sens.

În cadrul dezbaterii la proiectul de act normativ au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică. Opinia acestora a fost reținută în cadrul minutei la dezbaterea publică organizată de către ANCOM.

În opinia noastră, efectele utilizării frecvențelor radio asupra sănătății populației trebuie privite independent de tehnologia utilizată, prin raportare la normele specifice în domeniul sănătății publice, iar preocuparea pentru relația dintre cele două domenii – comunicații electronice și sănătatea publică – trebuie să fie una constantă. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că surse de câmp electromagnetic sunt 

și alte activități   umane nu doar cele din domeniul comunicațiilor electronice.

În altă ordine de idei, orice tehnologie de comunicații trebuie să respecte normele în vigoare. Drept urmare, utilizarea frecventelor radio se realizează cu respectarea limitelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. In plus, orice titular de licență de utilizare a 

frecventelor radio are obligația, potrivit art. 7 alin. (4) din HG nr. 740/2016, respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, prin respectarea cerinței esențiale de protecție a sănătății prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din hotărârea amintită.

https://www.ancom.ro/uploads/phg_taxa_licenta/SC 21999 11 08 2022.pdf


139 Pompiliu DIPLAN/Starea de Libertate

pe marginea Proiectului de HG

- Mai sunt doar 3 țări, doar 3 licitații care sunt mai ieftine pe eurocenți, pe MHz, 

pe an și pe locuitor....România este cea mai ieftină...

- Spectrul... este un bun național...acest bun național nu trebuie vândut.

- Stop 5G la care noi, Starea de Libertate, suntem co-fondatori, cere retragerea 

acestui proiect...

- Proiectul de HG trebuie abandonat și trebuie să mutăm discuția de la prețuri... 

la legitimitate și la acele studii de precauție și de fezabilitate care trebuie făcute

- Proiectul de HG amânat 10 ani

general 5G

- limitele astea (limitele de câmp electromagnetic) de care vorbim sunt 

extraordinar de mari

140 Dumitru BĂDILĂ

pe marginea 

Proiectului de HG

- principiul precauției

- să tergiversați

141
Radu IACOBOAIE/Mișcarea pentru apărarea ortodoxiei 

și a României

pe marginea 

Proiectului de HG

- De ce trebuie 

privatizat și acest 

domeniu al spectrului 

frecvențelor radio și, 

mai ales, în 

beneficiul unor 

companii române, 

străine, care sunt 

exonerate de orice 

răspundere civilă și 

penală?

general 5G

- Dacă tehnologia 4G 

a afectat 

populația...iar undele 

electromagnetice 5G 

sunt de cel puțin 100 

de ori mai puternice, 

ce se va întâmpla 

când rețeaua 5G va fi 

funcțională la 

capacitate optimă, 

adică maximă?

- Din studiile 

experților 

dumneavoastră de la 

ANCOM, care este 

frecvența maximă 

care nu produce nicio 

vătămare a 

142 Diana IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ/Senator
nu a fost înscrisă la cuvânt...luăm în 

considerare?

pe procedura organizării dezbaterii

solicită realizarea demersurilor necesare accesării dezbaterii și online

pe marginea Proiectului de HG

- (valabilitatea licențelor) pe 5 ani

- Să le aduceți la cunoștință acestor operatori, care vor licita, că acest spectru 

este o proprietate publică comună forțată. Iar fiind forțată, nu poți să ieși din 

indiviziune, decât dacă există acordul unanim, nici măcar unul împotrivă. Iar aici 

aveți o mână de oameni împotrivă. Iar în virtutea dreptului nostru de proprietate 

și de cetățeni suverani ai unei țări suverane noi vă avertizăm că vă vom da jos 

antenele 5G cu orice preț.

general 5G

- Care este colaborarea dintre ANCOM, INSP și Ministerul Sănătății, raportat la 

problematica 5G? ANCOM-ul a solicitat sau INSP-ul și Ministerul Sănătății, ați 

solicitat împreună, ați făcut vreun demers pentru efectuarea de studii în 

România, raportat la situația noastră specifică?

- trebuie să opriți tot ceea ce înseamnă implementare 5G în acest moment.

- opriți 5G-ul

Relația între noi și INSP sau Ministerul Sănătății și INSP este cea dată de Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la limitele de câmp. Noi avem grijă ca, din punct de vedere tehnic și în teren, aceste limite să nu fie depășite niciodată. Dânșii au grijă ca aceste limite să fie evaluate corect din punct de vedere medical. Sursele prin care fac această evaluare este strict problema dumnealor. (răspuns Marius 

SĂCEANU, în timpul dezbaterii)


