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Bună ziua, 

Cu respect, susnumitul, vă propun prin prezenta adresă din cadrul procesului de consultare publică 

să efectuați următoarele modificări în cadrul documentelor supuse dezbaterii publice: 

 

Document: NOTa_FUNDaMENTaRE_HG_TaXa_21001577106016.pdf 

Pagina 2  Paragraf: Măsura prelungirii drepturilor de utilizare 

 

Propunere: 

În continuarea paragrafului anterior, dedicat cadrului legislativ, vă propun să completați simpla 

invocare a Art. 31 din OUG 111/2011 cu o analiză a tuturor criteriilor legale introduse de acesta. 

Totodată, în baza aceleiași motivații, vă propun să introduceți ca avizator Consiliul Concurenței. 

Motivație:  

textul legii: 

(3)Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, inclusiv cele acordate în baza 

unor acte normative speciale, poate fi reînnoit de către ANCOM pentru perioade cel mult egale cu 

cea iniţială, dacă această măsură nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea 

concurenţei. 

Este necesar ca documentul propus să abordeze/expună următoarele criterii impuse de această 

lege: 

- Nu se produce denaturarea concurenței. Având în vedere caracterul concurențial inițial al 

procesului de alocare a acestui spectru este necesar să argumentați că  procedura 

administrativă inițiată de acest proiect are un nivel  concurențial egal sau mai mare față de o 

procedură de licitare spectru.  

- Perioada de prelungire. Având în vedere că textul legii impune o limită superioară perioadei 

de prelungire a licențelor rezultă intenția legiuitorului ca această prelungire să fie cât mai 

redusă. Este necesar să argumentați de ce această prelungire propusă nu poate fi doar până 

la nivelul anului 2022, an în care apare prima oportunitate de egalare a termenelor de 

valabilitate pentru ce 4 operatori actuali. 
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Propunere: 

Vă propun să extindeți textul citat : 

Extinderea drepturilor de utilizare decisă de ANCOM urmărește continuarea furnizării serviciilor de 

comunicații electronice și introducerea noilor tehnologii prin intermediul a patru rețele concurente în 

banda de 2100 MHz, conform Deciziei Comitetului pentru Comunicații Electronice4 ECC/DEC/(06)01 

(ce va fi urmată de o decizie de implementare a Comisiei Europene). 

cu alte obiective, dacă există, precum maximizarea veniturilor bugetare. Este necesar să evaluați 

concret soluția propusă vis-a-vis de aceste obiective. 

Motivație:  

Procedura istorica detaliată în document prin menționarea obținerii acordului din partea 

operatorilor interesați dar fără menționarea acordului guvernului de la acea vreme pare a pune într-

o situație dificilă guvernul actual care este pus, aparent, în situația de a introduce noi obiective 

specifice instituțiilor avizatoare, obiective care, aparent, nu au fost luate în considerare inițial. 

Această situație prezintă riscul catalogării ca fiind expresia unui mediu economic instabil, advers 

agenților economici.  

 

Propunere: 

Vă propun să extindeți textul citat : 

4) în cele din urmă, în eventualitatea puțin probabilă în care o persoană ar urmări intrarea pe piața 

din România prin dobândirea de drepturi în banda de 2100 MHz, iar această bandă ar fi făcut obiect 

de selecție competitivă (iar nu de prelungire), situația utilizării în prezent a benzii ar fi crescut 

rivalitatea operatorilor existenți în fața noului intrat, de natură să-i diminueze interesul pentru 

această bandă în favoarea altor benzi. 

prin explicarea suplimentară a impactului negativ al creșterii rivalității operatorilor existenți. 

Motivație:  

Percepția publică este că un grad crescut de rivalitate a operatorilor duce la scăderea costurilor 

utilizatorilor și/sau creșterea calității serviciilor. 

 

 

În încheiere vă rog să primiți expresia dorinței mele de a participa la o ședință publică în cadrul 

dezbaterii acestei propuneri, dacă aceasta va fi organizată. Vă solicit, după caz, să fiu informat de 

organizarea acesteia prin e-mail. 

 

Vă mulțumesc, 
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