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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de
comunicaţii electronice
- L532/2021 In conformitate cu prevederile art.109 din Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare, în şedinţa
din 28 februarie 2022, Plenul Senatului a hotărât trimiterea spre reexaminare către Comisia
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări. Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru
comunicaţii şi tehnologia informaţiei, prin adresa nr. L532/2021, a Proiectului de lege pentru modificarea
şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor
măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, iniţiat de Guvernul României, în
vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun suplimentar.
Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de primă Cameră sesizată, în
şedinţa din data de 7 decembrie 2021.
în şedinţa din data de 8 februarie 2022, membrii celor 3 comisii raportoare au dezbătut proiectul de
lege şi au hotărât să adopte un raport comun de admitere cu amendamente admise şi amendamente respinse.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a
Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a

Codului european al comunicaţiilor electronice, act legislativ prin care au fost reţinute într-un singur
dociiment, toate directivele din domeniul comunicaţiilor electronice. Prin proiect se propun o serie de
modificări şi/sau completări ce urmăresc atingerea unei mai bune conectivităţi pentru utilizatori, documentul
fiind parte a unor măsuri de politică necesare pentru a sprijini dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de
comunicaţii electronice.
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a avizat proiectul de lege, conform Hotărârii nr.l40 din 30
septembrie 2021, în temeiul prevederilor art.4 lit.d) pct.l din Legea nr.415/2002.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri, conform
avizului cu nr.781 din 29 septembrie 2021.
Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform adresei nr. 6870 din 29
septembrie 2021.
Comisia pentru mediu, Comisia pentru transporturi şi infrastructură au avizat favorabil proiectul de
lege.
Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală, Comisia pentru cultură şi media.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, precum şi Comisia pentru afaceri
europene au avizat negativ proiectul de lege.
Urmare a solicitării plenului Senatului de reexaminare a proiectului de lege, membrii Comisiei
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, ai Comisiei economice, industrii şi servicii precum
şi cei ai Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei au analizat în şedinţa comună din data
de 1 martie 2022, în procedura de reexaminare, proiectul de lege, forma adoptată de Camera Deputaţilor,
avizele primite, amendamentele admise şi amendamentele respinse cuprinse în anexele la raportul adoptat în
data de 8 februarie 2022, au formulat amendamente noi şi au hotărât să adopte, cu majoritate de voturi ale
senatorilor prezenţi, un raport comun suplimentar de admitere, cu amendamente admise şi
amendamente respinse.
In vederea adoptării noilor amendamente formulate cu privire la art. 10^ din proiectul de lege,
senatorii au avut în vedere:
(1) dispoziţiile Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11
decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice care în Anexa 1,
lit. A, stabileşte lista exhaustiva a condiţiilor care pot însoţi autorizaţiile generale pentru
furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cu excepţia serviciilor de comunicaţii
interpersonale care nu se bazează pe numere (partea A) şi include expres în această listă
condiţiile menţionate la “pct.4.“Permiterea interceptării legale de către autorităţile naţionale
competente, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 şi cu Directiva 2002/58/CE’’.

(2) Concluziile adoptate de Consiliul European în cadrul reuniunii extraordinare din data de 1- 2
octombrie 2020 privind realizarea obiectivului pentru « sporirea capacităţii UE de a se proteja
împotriva ameninţărilor cibernetice, de a oferi un mediu de comunicare securizat, în special
prin intermediul criptării cuantice, şi de a asigura accesul la date în scopuri judiciare şi de
asigurare a respectării legii »
(3) Directiva (UE) 2016/1148 privind securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice prin care au
fost instituite au fost instituite obligaţii de securitate pentru operatorii de servicii esenţiale (în
sectoare critice precum energia, transporturile, sănătatea şi finanţele), precum şi pentru
furnizorii de servicii digitale {pieţele online, motoarele de căutare, serviciile de hosting si
cloud).
(4) Obligaţia autorităţilor române competente de a folosi mijloacele legale şi tehnice pentru a
combate toate formele de criminalitate informatică (enumerativ si nu limitativ forme
infracţionale care vizează exploatarea sexuală online a copiilor, atacuri cibernetice, folosirea
unor programe malware pentru a prelua controlul asupra dispozitivelor personale, furtul sau
compromiterea unor date cu caracter personal şi proprietate intelectuală pentru a comite fraude
online, folosirea internetului şi a platformelor de comunicare socială pentru a distribui conţinut
ilegal sau utilizând „darknetul” pentru a vinde bunuri ilicite şi servicii de piratate, precum şi
frauda şi contrafacerea în legătură cu mijloacele de platăfără numerar)
(5) Acordul provizoriu al Consiliului şi al Parlamentului European cu privire la măsurile temporare
care le obligă furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, inclusiv serviciile de webmail
şi de mesagerie să continue să detecteze, să elimine şi să semnaleze abuzul sexual online
asupra copiilor, ceea ce include şi măsurile de combatere a ademenirii copiilor în scopuri
sexuale, până la adoptarea măsurilor legislative permanente. Măsurile au intrat în vigoare în
august 2021 şi vor expira în 2024.
(6) în scopul garantării unei protecţii reale a drepturilor şi libertăţilor individuale, este necesară
condiţionarea expresă a oricăror solicitări ale organelor de aplicare a legii şi ale organelor
cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale de existenţa şi de conţinutul actelor de
autorizare dispuse judecător în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul
de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1991 privind
securitatea naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Amendamentele admise şi cele respinse se regăsesc în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din
prezentul raport comun.

Comisia juridică, dc numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisia economică, industrii şi
servicii precum şi Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei supun spre dezbatere şi adoptare,
Plenului Senatului, raportul comun suplimentar dc admitere, cu amendamente admise şi amendamente
respinse, precum şi proiectul dc lege.
în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice,
fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit. k) si m) şi ale art. 117 alin.(3) din Constituţia României,
. republicată, şi urmează a fi luat în dezbatere şi adoptare în conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din
legea fundamentală.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) pct.2
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este Cameră decizională.
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Anexa nr. 1 la raportul comun suplimentar
Nr.XIX/321/2021/2022
Nr.XX/102/2022
Nr.LXIX/77/2022
AMENDAMENTE ADMISE
asupra Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea
unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice
L532/2021
j

Nr.
crt
1

Texte în vigoare

Forma adoptată de Camera
Deputaţilor

Amendamente admise/ iniţiator

Art. 2. - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicaţiile electronice, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nn 925 din 27 decembrie
2011, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 140/2012,
cu

modificările

ulterioare,

se

şi

completările

modifică

şi

se

completează după cum urmează:

9. La articolul 4 alineatul

(1),

punctele 10, 12 şi 14 se modifică şi
1

Motivare

vor avea următorul cuprins:
10. reţeapublică

de „10. reţea publică de comunicaţii

comunicaţiielectronice - o reţea de electronice - o reţea de comunicaţii
comunicaţiielectronice

care

electronice care este utilizată, în

esteutilizată, înîntregimesauîn principal, întregime sau în principal, pentru
pentrufurnizarea

de

servicii

comunicaţiielectronice

de furnizarea de servicii de comunicaţii

destinate

publicului;

electronice destinate publicului, şi
care permite transferul de informaţii
între punctele terminale ale reţelei;

12. interferenţă

prejudiciabilă

12. interferenţăprejudiciabilă

interferenţa

care

interferenţa

funcţionarea

unui

produce

o

parametrilor

care

pericliteazăori

degradaresubstanţială
de

funcţionare

-

12.

interferenţă

periclitează interferenţa
serviciu

de funcţionarea

prejudiciabilă

care
unui

-

periclitează
serviciu

de

a radionavigaţie sau a altor servicii de radionavigaţie sau a altor servicii
a radiocomunicaţii, inclusiv a celor destinate siguranţei vieţii ori care, în

unuiserviciu

de destinate siguranţei vieţii ori care, în orice mod, afectează în mod grav.

radionavigaţiesauaaltorservicii

de orice

radiocomunicaţii,
destinate
înorice

inclusiv

a

siguranţeivieţiiori
mod,

un

afectează, obstrucţionează sau întrerupe în

celor obstrucţionează sau întrerupe în mod
care,

repetat

un

serviciu

de

mod grav şi repetat un serviciu de radiocomunicaţii, care operează în

afectează. radiocomunicaţii, care operează în conformitate cu dispoziţiile legale

obstrucţioneazăsauîntrerupeîn
gravşirepetat

mod,

serviciu

mod

conformitate cu dispoziţiile legale internaţionale, ale Uniunii Europene

de internaţionale, ale Uniunii Europene
2

Este necesară corectarea definiţiei
pentru a respecta fidel formuiarea
inciusă
în
Regulamentul
Radiocomunicaţiilor al Uniunii
Internaţionale a Telecomunicaţiilor
[UIT], precum şi în art 2 pct 20
din Directiva [UE] 2018/1972 a
Pariamentului European şi a
Consiliului din 11 decembrie 2018
de instituire a Codului european al
comunicaţiilor electronice.

radiocomunicaţii,

care ori

opereazăînconformitate

cu

dispoziţiilelegaleinternaţionale,

ale

UniuniiEuropeneoricelenaţionale;

14.

cele

naţionale;

atribuirea

frecvenţe

unei

benzi

desemnarea

ori cele naţionale;

de

14. atribuirea unei benzi de frecvenţe

unei

- desemnarea unei anumite benzi de

anumite benzi de frecvenţe din

frecvenţe,

în

cadrul

Tabelului

de naţional de atribuire a benzilor de
radio,
denumit
în
desemnareauneianumitebenzi
de atribuire a benzilor de frecvenţe frecvenţe
frecvenţe din cadrulTabeluluinaţional radio, denumit în continuare TNABF, continuare TNABF, în scopul
de atribuire a benzilor de frecvenţe în scopul utilizării acesteia de către utilizării acesteia de către unul sau
14. atribuirea unei benzi de frecvenţe - cadrul

radio,

denumitîncontinuare

Tabelului

naţional

TNABF, unul sau mai multe servicii de

înscopulutilizăriiacesteia

de radiocomunicaţii,

cătreunulsaumaimulteservicii

de determinate;"

mai

multe

servicii

Este necesară respectarea fidelă a
formulării definiţiei respective, aşa
cum se regăseşte în Regulamentul
Radiocomunicaţiilor
al
UIT
(întrucât
serviciul
de
radioastronomie nu este, conform
Regulamentului menţionat, un
serviciu
de
radiocomunicaţii,
urmare faptului că studiază
emisiile radio care nu provin din
actlvltăci umane).

de

condiţii radiocomunicaţii sau de către
serviciul de radioastronomie, în

în

radiocomunicaţiiterestreorispaţialesau

condiţii determinate;

de cătreserviciul de radioastronomie,

Iniţiatori amendamente,

încondiţiideterminate;
Senatori PSD HUMELNICU Marius,
CIONOIU

Nicuşor,

PISTRU

Eusebiu-Manea, POPA Măricel

Amendamente

însuşite

şi

de

ceilalţi membri ai celor 3 comisii

i

I

3

Amendamente

admise

cu

majoritate de voturi

2

28.

După

articolul

10

se

introduc două noi articole,
articolele 10^ şi 10^ , cu
următorul cuprins:
Articolul 10^ se modifică şi
Art. 102

va avea următorul cuprins:
(1) Furnizorii de servicii de

[1] Furnizorii de servicii de

găzduire electronică cu resurse

găzduire electronică cu resurse

IP

IP şi furnizorii de servicii de

organele de aplicare a legii şi

comunicaţii interpersonale care

organele cu atribuţii în domeniul

nu 50 bazează pe numere au

securităţii naţionale în limitele

obligaţia să sprijine organele de

competenţelor acestora, pentru

aplicare a legii şi organele cu

punerea

atribuţii în domeniul securităţii

metodelor

naţionale,

tehnică

în

limitele

competenţelor acestora, pentru
4

au

obligaţia

autorizare

în

ori

să

sprijine

executare

de

a

supraveghere
a

actelor

dispuse

de
în

A se vedea DIRECTIVA (UE)
2018/1972 A PARLAMENTULUI
EUROPEAN Şl A CONSILIULUI din
11 decembrie 2018 de instituire a
Codului european al comunicaţiilor
electronice, care Ia arc. (95) care
prevede;
"Având
în
vedere
Impor^nţa tot mai mare a
serviciilor
de
comunicaţii
interpersonale care nu sunt bazate
pe numere, este necesar să se
asigure faptul că acestea fac, de
asemenea, obiectul unor cerinţe
corespunzătoare în materie de
securitate, în conformitate cu
natura lor specifică şi cu importanţa
lor economică. Furnizorii unor
astfel de servicii ar trebui, prin
urmare, să asigure şi un nivel de
securitate
adecvat
riscului
prezentat Având fn vedere faptul
că furnizorii de servicii de
comunicaţii interpersonale care
nu se bazează pe numere nu
exercit in mod normal un
efectiv
asupra
control
transmiterii semnalelor in reţea,
gradul de risc aferent unor astfel
de servicii poate fi considerat în
unele privinţe mai redus decât în
cazul serviciilor tradiţionale de
comunicaţii electronice. Prin
urmare,
atunci
când
este
justificat pe baza evaluării
efective a riscurilor legate de
securitate implicate, măsurile
luate.de furnizorii de servicii de
comunicaţii interpersonale care
nu se bazează pe numere ar

punerea

în

metodelor
tehnică

de
ori

a

conformitate cu dispoziţiile Legii

trebui să fie mai puţin stricte.”

supraveghere

nr. 135/2010 privind Codul de

Dat fiind recomandările citate, se
impune excluderea de la obligaţiile
impuse de arL 10^ a furnizorilor de
servicii
de
comunicaţii
interpersonale care nu se bazează
pe nurpere.

executare

a

autorizare

actelor

dispuse

de

procedură

în

modificările

conformitate cu dispoziţiile Legii

ulterioare,

nr. 135/2010 privind Codul de

51/1991

procedură

penală,

naţională,

modificările

şi

ulterioare,
51/1991

şi

completările

ale

Legii

privind

naţională,

şi

nr.

ale

Legii

privind

securitatea

republicată,

modificările

şi

nr.

cu

completările

ulterioare, respectiv:

completările
a)

a) să permită interceptarea
a

şi

completările

CU

ulterioare, respectiv:

legală

şi

CU

securitatea

republicată,

modificările

CU

penală,

comunicaţiilor,

inclusiv să suporte costurile
aferente;

să permită interceptarea

legală a comunicaţiilor, inclusiv
să suporte costurile aferente, pe
durata

şi

menţionate

în
în

condiţiile
actele

autorizare

dispuse

conformitate

cu

de
în

dispoziţiile

Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu
modificările
5

şi

completările

ulterioare,

şi ale Legii nr.

51/1991 privind securitatea
naţională,

republicată,

modificările

şi

cu

completările

ulterioare;

b)

să

acorde

conţinutul

accesul

la

comunicaţiilor

b]

să acorde, ia solicitarea

organelor autorizate, conţinutul

criptate tranzitate în reţelele

criptat

al

comunicaţiilor

proprii;

tranzitate în reţele proprii,
care fac obiectul actelor de
autorizare
conformitate
Legii

tn

dispuse

nr.

cu

dispoziţiile

135/2010

privind

Codul de procedură penala, cu
modificările
ulterioare,
51/1991

şi
şi

completările
ale Legii nr.

privind

naţională,
modificările

securitatea

republicată,
şi

cu

completările

ulterioare;
c] să furnizeze informaţiile
c]
6

să

furnizeze

informaţiile

stocate

reţinute sau stocate referitoare la

referitoare la date de trafic,

date de trafic, date de identificare

date

a

reţinute

. de

abonaţilor

sau

identificare
sau

a

clienţilor,

abonaţilor

sau

clienţilor,

modalităţi de plată şi istoricul

modalităţi de plată şi istoricul

accesărilor cu

accesărilor cu momentele de

timp aferente, corespunzătoare

timp aferente;

adresei IP identificate în actele
de

momentele

autorizare

conformitate
Legii

nr.

dispuse

cu

de

în

dispoziţiile

135/2010

privind

Codul de procedură penală, cu
modificările
ulterioare,
51/1991

şi

completările

şi ale Legii nr.
privind securitatea

naţională,
modificările

republicată,
şi

cu

completările

ulterioare;

d) să permită accesul la propriile
d) să permită, în cazul furnizorilor
de servicii do găzduire olcctronică
cu resurse IP, accesul la propriile
7

sisteme

informatice,

în

vederea

copierii sau extragerii exclusiv a
datelor care fac obiectul actelor de

în

vederea autorizare dispuse in conformitate

extragerii

datelor cu dispoziţiile Legii nr. 135/2010

sisteme

informatice,

copierii

sau

privind

existente.

Codul

penală,

cu

de

procedură

modificările

şi

completările ulterioare, şi ale Legii
nr. 51/1991 privind securitatea
naţională,
modificările

republicată.
şi

cu

completările

ulterioare.
{2] Obligaţiile prevăzute la alin. [1)
lit. a) - c)

se aplică în mod

corespunzător şi furnizorilor de
reţele sau servicii de comunicaţii
electronice.

(2] Obligaţiile prevăzute la alin. (1)
lit. a)

- c) se aplică în mod

corespunzător tuturor furnizorilor
de reţele sau servicii de comunicaţii
electronice.

(3) Furnizorii de servicii de găzduire

(3) Furnizorii de servicii de

electronică cu resurse IP şi

găzduire electronică cu resurse IP au

fur-nizorii dc-servicii de comunicaţii

obligaţia ca, în termen de 60 de zile

intorporsonalo care nu so bazează

de la data începerii furnizării

pe numere, au obligaţia ca, în

serviciilor, să transmită o informare

termen de 60 de zile de la data

în acest sens ANCOM care să conţină

începerii furnizării serviciilor, să

cel puţin următoarele:

transmită o informare în acest sens
8

I

ANCOM care
să conţină cel puţin următoarele:

a)

datele

de

identificare

ale

furnizorului;
b) datele de contact ale furnizorului;
c) tipul de serviciu de găzduire
prestat.

electronică

[4) ANCOM publică pe propria
pagină

de

internet

servicii

de

găzduire

tipurile

(4) nemodificat

de

electronică

pentru care furnizorii de servicii de
găzduire electronică cu resurse IP au
obligaţiile prevăzute de prezentul
articol.
(5)

Orice

transmise

modificare
potrivit

a

alin.

datelor (5) nemodificat
(3) se

comunică ANCOM în termen de 10
zile

de

la

data

apariţiei

evenimentului.
(6] Prin decizia ANCOM se poate
stabili

ca

informarea

prevăzută

la alin. (3) să se realizeze într-un
9

(6) nemodificat

anumit format."

Iniţiator amendamente:
Senator

PNL

Laura

luliana

SCÂNTEI

Amendamente

admise

cu

majoritate de voturi

3

81. După articolul 50 se introduc
unsprezece noi articole, articolele
50^ - 5011 ^ cu următorul cuprins:

Art.503.-

[2] în cadrul descrierii principalelor
caracteristici ale serviciului sau ale
pachetului de servicii prevăzute la
alin. (1) lit. b) se vor preciza:
a]

informaţii

privind

calitatea

serviciului furnizat, astfel:
iv^în cazul serviciilor de acces la
[iv) în cazul serviciilor de acces la internet, se vor preciza informaţiile
10

Este necesară înlocuirea sintagmei
„nivelurle
de
calitate''
cu

internet, se vor preciza nivelurile de prevăzute la art. 4 alin. (1) din
calitate prevăzute la art. 4 alin. (1) Regulamentul (UE) 2015/2120 şi,
după caz, stabilite de ANCOM în
din Regulamentul (UE) 2015/2120 temeiul acestuia; în plus, în măsura
şi, după caz, stabilite de ANCOM în în care sunt oferite, se vor
indica nivelurile minime pentru
temeiul acestuia; în plus, în măsura
parametri precum întârzierea de
în care sunt oferite, se vor indica transfer al pachetelor de date,
nivelurile minime pentru parametri variaţia întârzierii de transfer al
pachetelor de date şi pierderea
precum întârzierea de transfer al pachetelor de date;
pachetelor
de
date,
variaţia

„informaţiile'' deoarece la art 4 alin.
Regulamentul
UE
din
(1)
2015/2020 sunt prevăzute mai
multe informaţii pe care furnizorii
trebuie şă ie includă în contracte,
precum: căile de atac aflate la
dispoziţia
consumatorilor,
explicaţie clară şi inteligibilă a
modului în care orice servicii la care
se abonează utilizatorul final ar
putea afecta, în practică, serviciile
de acces la internet etc. De
asemenea, însuşi Regulamentul
menţionat prevede că: „Furnizorii de
servicii de acces la internet publică
informaţiile menţionate la primul
paragraf."

întârzierii de transfer al pachetelor
de date şi pierderea pachetelor de
date;
v) în cazul serviciilor de comunicaţii
[v)

în

cazul

comunicaţii

serviciilor

de

interpersonale

destinate publicului, dacă furnizorul
exercită controlul asupra cel puţin a
unor elemente ale reţelei sau are un
acord privind nivelul serviciilor în
acest sens cu întreprinderile care
furnizează
informaţiile

acces

la

privind

reţea,
nivelurile

minirhe de calitate, dacă sunt oferite.
11

interpersonale destinate publicului,
dacă furnizorul

exercită controlul

asupra cel puţin a unor elemente ale
reţelei sau are un acord privind
nivelul serviciilor în acest sens cu
întreprinderile care furnizează acces
la

reţea,

informaţiile

privind

nivelurile minime de calitate, dacă
sunt oferite, se vor referi cel puţin la

Este necesară înlocuirea sintagmei
„termenul necesar pentru stabilirea
conexiunii" cu „timpul necesar
pentru conectarea apelului" (caii setuptime),
pentru
a
corela
terminologia cu textul Directivei
care
este
(UE)
1972/2018
transpusă
prin
intermediul
prezentului proiect (ne referim la
Anexa X tabelul 2], cu Ghidul BEREC
privind I parametrii de calitate
(BoR(20]53 din martie 2020),
precumj şi cu standardul ETSI EG
202 057-2,
în mod corespunzător, va fi
modificat şl parametrul din Anexa
nr. 1 lic,-b] la Proiect, astfel cum vom
arăta m'ai jos.
Aceeaşi raţiune este aplicabilă şi

se vor referi cel puţin la timpul timpul necesar pentru conectarea
necesar pentru conectarea iniţială, apelului, probabilitatea de eşec în
probabilitatea

neconectării

şi conectarea apelului şi întârzieri în
apelului,

întârzieri în semnalizarea apelului, semnalizarea
în conformitate cu anexa nr. 1.

în

conformitate cu Anexa nr. 1.
Iniţiatori amendamente,
Senatori PSD HUMELNICU Marius,
CIONOIU

Nicuşor,

PISTRU

sintagmei
„probabiliătea
neconectărli", care este necesar a fi
înlocuită cu ..probabilitatea de eşec
!n conectarea apelului'Xca][ set
upfailureprobability],
pentru
a
corela cu Ghidul BEREC privind
parametrii de calitate şl cu
standardul ETSl TS 102 024-9
(întrucât BEREC a completat
denumirea
parametrului
din
"Fallureprobabillty"
în
"Callsetupfailurcprobability'’ şi a
Indicat standardul ETSl în care se
regăseşte], în mod corespunzător,
va fi modificat şi parametrul din
Anexa nr. 1 lit b) la Proiect, astfel
cum vom arăta mai jos.

Eusebiu-Manea, POPA Măricel
Amendamente

însuşite

şi

de

membrii Comisiei juridice

Amendamente

admise

cu

majoritate de voturi
4

Alt. 2 pct. 81 din proiectul de lege
Art. 505(5} Prevederile alin. (1) referitoare
la modalitatea de
furnizare a
punerea la dispoziţie a informaţiilor informaţiilor
se
aplică
şi
prin intermediul unui document consumatorilor.
ţ5) Prevederile alin. (1] cu privire la

12

Art SO^alln. (1) din OUG nr.
111/2011 face vorbire despre faptul
că informaţiile pre-contractuale
trebuie să fie furnizate utilizatorilor
juridice
finali
persoane
(microîntreprinderi, întreprinderi
mici sau organizaţii non-profit] pe
un suport durabil sau, în cazul în
care furnizarea pe un suport durabil
nu este fezahilă. într-un document
care poate fi deschis, vizualizat sl
descărcat cu uşurinţă. De asemenea,
furnizorii vor inforrna în mod
utilizatorul
final
explicit

care poate fi deschis, vizualizat şi
descărcat cu uşurinţă se aplică şi

Iniţiatori amendamente,

consumatorilor.
Senatori PSD HUMELNICU Marius,
CIONOIU

Nicuşor,

PISTRU

EusebiU'Manea, POPA Măricel

Amendament admis cu majoritate
de voturi
5

211. La articolul 142, după
punctul 2 se introduc două noi
puncte, pct. 2^ şi pct 2^ , cu
următorul cuprins:
„21 . nerespectarea de către
furnizorii de reţele sau servicii de
comunicaţii electronice, inclusiv de
către—furnizorii—de—servicii—de
comunicaţii intorporsonale caro nu
se bazcază-pe numere, sau de către
furnizorii de servicii de găzduire
electronică cu resurse IP a
obligaţiilor prevăzute art. 10^ alin.
(1);

Art. 2 pct. 211.
La articolull42, după punctul 2 se
introduc două noi puncte, pct. 2^
şi pct. 2^, cu următorul cuprins:
„2^.nerespectarea de către furnizorii
de
reţele
sau
servicii
de
comunicaţii
electronice sau de
către furnizorii de servicii de
găzduire electronică cu resurse IP a
obligaţiilor prevăzute art. 10^ alin.
(1);
Amendament de corelare, ca
urmare a modificării alin.(l) al
art. 102.
Amendament admis cu majoritate
de voturi

13

microîntreprindere, întreprindere
mică sau organizaţie non-profit cu
privire , la
disponibilitatea
şl
importanţa documentului respectiv.
Astfel, pentru o transpunere corectă
a art, 102 alin. (1] din Directiva (UE)
1972/2018 pe care o transpune
Proiectul dc lege, de aceste
prevederi privind suportul durabil
este necesar să beneficieze şi
persoanele fizice (consumatorii).

22 . nerespectarea de către
furnizorii de servicii de găzduire
electronică cu resurse IP sau de
către furnizorii de servicii de
comunicaţii interpersonale care nu
se bazează pe numere a obligaţiei
de a transmite ANCOM informarea
prevăzută la art. lO^ alin. (3], cu
toate datele incluse în aceasta,
inclusiv orice modificare a acestor
date, în termenul dispus şi, dacă
este cazul, în formatul stabilit de
ANCOM;"
6

Nemodificat

249. La articolul 144, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 144. - (1) Contravenţiileprevăzute
la art. 142 pct. 1. 2, 4, 5, 7-33, 35-4a 4250 şi 52 se constată de cătrepersonalul
de

control

din • cadrul

ANCOM

prinprocesul-verbal de constatare a

„Art.

144,

(1)

Contravenţiile

prevăzute la art. 142 pct. 1 - 2^, 4, 5,
7 - 19, 243, 246 _ 2416, 241^- 29, 33,
35, 36 - 373, 38 - 401, 493 _ 4013,
412, 46_ 451 şi 48 _ 50 se constată de

contravenţieişi de aplicare a sancţiunii.
(2) Sancţiuneapentrucontravenţiileprev
ăzute

la

alin.

(1)

prinrezoluţiescrisă,
cătrepreşedintele ANCOM.

se

aplică,
de

către personalul de control din
cadrul ANCOM prin procesul-verbal
de constatare a contravenţiei şi de

Art.

prevăzute la art. 142 pct. 1 - V-, 4, 5,
7 - 9, 11 - 19, 243, 246 - 2415, 241729, 33, 35, 36 - 373, 33 _ 491, 403 4013, 412^ 46, 461 şi 48 - 50 se
constată de către personalul de
control din cadrul ANCOM prin
procesul-verbal
contravenţiei

aplicare a sancţiunii."

sancţiunii.”

14

Contravenţiile

144.-(1]

de
şi

de

constatare

a

aplicare

a

în cazul contravenţiei prevăzute de
dispoziţiile arL 142 pct. 10, având în
vedere faptul că producerea de
interferenţe pre|udlclablle poate
genera consecinţe foarte grave, în
vederea înlăturării cu celeritate a
acestora este necesar ca personalul
de control al ANCOM să albă la
îndemână un instrument coercitiv
eficient care să îi permită atât
constatarea faptei contravenţionale
(aşa cum se realizează în prezent),
cât şi sancţionarea acesteia încă de
la momentul constatării faptei, în
conformitate cu dispoziţiile art. 21
alin, (1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic
a! contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi
completările
ulterioare.
Prin
urmare, punctul 10 trebuie eliminat
din enumerarea cuprinsă la art, 144
alin. (1). Prin amendamentul
propus, se asigură şi aplicarea
unitară şl coroborată cu arL 139 din
OUG nr. 111/2011, care se referă la

Iniţiatori amendamente.
Senatori PSD HUMELNICU Marius,
CIONOIU

Nicuşor,

PISTRU

măsurile ce pot fi dispuse de
personalul de control al ANCOM la
momentul constatării încălcării,
pentru a asigura încetarea imediată
a acesteia şi reintrarea în legalitate a
contravenientului.

Eusebiu-Manea, POPA Măricel

Amendamente

însuşite

şi

de

membrii Comisiei juridice

Amendamente

admise

cu

majoritate de voturi
7

254.

După

articolul

154

se

introduc patru noi articole, art.
1541 ^ 1542 ^ 1543 şi 1544 ^ cu
următorul cuprins:
„Art. 1541 ,

(1) Până la

decembrie---- 2021,
facilitării

în

implementării

vederea
noilor

tehnologii de comunicaţii capabile
să furnizeze servicii pe suport radio
de bandă largă, ANCOM ia măsurile
15

Art. 1541. _ (13 Până la data de31
august 2022,în vederea facilitării
implementării noilor tehnologii în
cadrul reţelelor terestre de
comunicaţii electronice capabile să
furnizeze servicii de comunicaţii
electronice pe suport radio de
bandă largă, ANCOM ia măsurile

Este necesară transpunerea fidelă
a sensurilor Incluse în articolul 54
para. j 1 din Directiva (UE)
2018/1972
a
Parlamentului
Europ^n şi a Consiliului din 11
decembrie 2018 de instituire a
Codului european al comunicaţiilor
electronice.

necesare pentru:

necesare pentru:

a) reorganizarea benzii de frecvenţe a)
reorganizarea benzii de
radio 3,4 - 3,8 GHz şi acordarea frecvenţe radio 3,4-3,8 GHz şi
acordarea drepturilor de utilizare a
drepturilor
de
utilizare
a
frecvenţelor radio pentru blocuri
frecvenţelor radio în această bandă; de frecvenţe suficient de mari în
această bandă;
acordarea spre utilizare a cel
b) acordarea spre utilizare a cel b)
puţin unui GHz din banda de
puţin 1 GHz din banda de frecvenţe
frecvenţe radio 24,25-27,5 GHz, în
radio 24,25-27,5 GHz, în condiţiile condiţiile manifestării unor cereri
manifestării unor cereri certe ale certe din partea pieţei şi a absenţei
unor constrângeri semnificative
pieţei şi absenţei unor constrângeri pentru
migrarea
utilizatorilor
actuali
sau
pentru
eliberarea
semnificative
pentru
migrarea
benzii.
utilizatorilor actuali sau eliberarea
benzii.

[2] Termenul prevăzut la alin. [1)
poate fi extins, în cazuri justificate,

Nemodificat

în conformitate cu prevederile art.
192 sau art. 201 alin. [2], (3} şi (5).

Art. 154^ . - (1) Pentru benzile de Art. 154^. - (1) Pentru benzile de
16

Este i necesară
transpunerea
corectă şi completă a articolului
124 para. 2 din Directiva (UE)
2018/1972
a
Parlamentului
European şi a Consiliului din 11

frecvenţe radio care fac obiectul frecvenţe radio care fac obiectul
unor măsuri tehnice de punere în unor măsuri tehnice de punere în
aplicare adoptate la nivel european
aplicare adoptate la nivel european până în data de 20 decembrie 2018,
până în data de 20 decembrie 2018, prin care au fost stabilite condiţii
armonizate pentru a permite
prin care au fost stabilite condiţii
utilizarea spectrului radio pentru
armonizate pentru a permite furnizarea de reţele şi de servicii de
utilizarea spectrului radio pentru comunicaţii electronice de bandă
largă, dispoziţiile art. 20^ alin. (2),
furnizarea de reţele şi de servicii de (3) şi [5) se aplică prin raportare la
comunicaţii electronice de bandă data de 20 decembrie 2018.
largă, dispoziţiile art. 201 alin. [5) se
aplică prin raportare la data de 20
decembrie 2018.
(2) în cazul măsurilor tehnice de
punere în aplicare prevăzute la alin.
(1] care au fost adoptate la nivel
european

după

data

de

20

decembrie 2018, dispoziţiile art. 201

(2) în cazul măsurilor tehnice de
punere în aplicare prevăzute la alin.
(1) care au fost adoptate la nivel
european

după

data

de

20

decembrie 2018, dispoziţiile art. 20^

alin. ţ5) se aplică prin raportare la alin. (2), (3] şi (5) se aplică prin
data adoptării acestor măsuri.
raportare la data adoptării acestor
măsuri.
Iniţiatori amendamente.
Senatori PSD HUMELNICU Marius,
17

decembrie 2018 de instituire a
Codului european al comunicaţiilor
electronice.
Mai mult, respectarea fidelă a
sensului din textul articolului 124
para. 2 din Directivă este imperios
necesară întrucât coroborarea
termenelor aflate la dispoziţie în
cadrul arL 20‘ (propus a fi introdus
prin art 2 pcL 39 din proiectul de
act normativ] în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011
arată, prin cumularea celor 2
termene de 30 de luni fiecare în
cazul alin. (5], respectiv prin
formularea relaxată a extinderii
termenului în cazul alin. (3) ambele prin raportare la termenul
iniţial inclus în alin. (2), de care alin.
(3) şi (5] depind prin referenţiere
că ANCOM încă are
directă
posibilitatea, oferită explicit de
Directivă, de a amâna autorizarea
anumitor benzi de frecvenţe radio,
în condiţii justificate (detaliate în
cadrul art 20', alin, (3] şi (5), prin
exceptare de la situaţia generală
expusă la alin, (2) al aceluiaşi
articol).

CIONOIU

Nicuşor,

PISTRU

Eusebiu-Manea, POPA Măricel

Amendamente

admise

cu

majoritate de voturi
Art. 3. - Ordonanţa de urgenţă nr. Art. 3. - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2014 privind
34/2014
privind
drepturile
drepturile consumatorilor în cadrul
consumatorilor
în
cadrul contractelor
încheiate
cu
contractelor
încheiate
cu profesioniştii, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor
profesioniştii, precum şi pentru
acte normative, publicată în
modificarea şi completarea unor Monitorul Oficial al României,
acte
normative,
publicată
în Partea 1, nr. 427 din 11 iunie
2014, aprobată cu modificări prin
Monitorul Oficial al României, Legea
nr.
157/2015,
cu
şi
completările
Partea 1, nr. 427 din 11 iunie 2014, modificările
ulterioare, se modifică după cum
aprobată cu modificări prin Legea
urmează:
nr. 157/2015, cu modificările şi

8

OUG 34/2014
(2) însensulalin.
administrative

[1].

autorităţile completările ulterioare, se modifică

competente

sesizate,
constataşiaplicasancţiunidupă
urmează:

pot

fi

după cum urmează:

pot 1. La articolul 28 alineatul (2).
cum litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

in scopul evitării paralelismului
legislativ, având în vedere că
aceleaşi modificări ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.
34/2014
privind
drepturile
consumatorilor se regăsesc şi în
Proiectul de Ordonanţă de urgenţă
iniţiat de Ministerul Economiei (şi
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor)
de
modificare a OUG nr. 34/2014 în
scopul
transpunerii
Directivei
2161/2019, care se află în
procedură
de
avizare,
este
necesară eliminarea celor 2 puncte
din prezentul Proiect
in schimb, pentru a asigura
corelarea OUG nr. 34/2014 cu
noua formă a art 120 din OUG nr.
111/2011, care conferă ANCOM
dreptul de a solicita „oricărei
persoane, inclusiv Jvrnizorilor de
reţele şi servicii de comunicaţii
electronice,
furnizorilor
de
facilitaţi asociate sau servicii
asociate, furnizorilor de servicii
ale j societăţii
informaţionale,
asociaţiilor
de
proprietari,
autorităţilor şi instituţiilor publice
centrale
si
/oca/c’’lnformaţiile
necesare
pentru
exercitarea
atribuţiilor legale ale instituţiei,
inclusiv
a
atribuţiilorprevăzutedelegislaţiadi

18

i

ndomeniul
protecţlelconsumatorllor.pentruoh
llgaţiileacărorcompetenţăde
monitorizare şi verificare aparţine
şi
ANCOM,
este
necesară
modificarea în mod corespunzător
a art 28 alin. (4) din OUG nr.
34/2014,

„b) Autoritatea Naţională pentru Punctul 1 se elimină.
b) AutoritateaNaţionalăpentruAdminist

Administrare şi Reglementare în

rareşiReglementareînComunicaţii,

Comunicaţii,

prinreprezentanţiiîmputerniciţi,

împuterniciţi,

prin

reprezentanţi
în

cazul

încazulcontravenţiilorprevăzute la alin. contravenţiilor prevăzute la alin. [5)
C5] iiţ

e} -1^ mi -u} şi w} -yi, lit. a], b), d) - k], m) - u] şi w] - y],

atuncicândacesteaconstauînfapte

care atunci când acestea constau în fapte

vizeazăcontracteleîncheiate

de

care vizează contractele încheiate de

consumatoripentru

de

consumatori pentru a beneficia de

servicii

de

a

beneficia

accesşiconectare

reţelepublice

la servicii de acces şi conectare la
de reţelele

publice

de

comunicaţiielectroniceori de servicii de electronice

ori

comunicaţiielectronice

electronice

destinate comunicaţii

publicului.

de

comunicaţii
servicii

de
Art 120. -

destinate

publicului."
La articolul 28, alineatul (4) se
modifică şi va avea

următorul

cuprins:
(4) în vederea exercitării atribuţiilor

„(4)

prevăzute de prezenta ordonanţă de

atribuţiilor prevăzute de prezenta

urgenţă, Autoritatea Naţională pentru

ordonanţă de urgenţă. Autoritatea

Administrare

în

Naţională pentru Administrare şi

Comunicaţii poate solicita furnizorilor

Reglementare în Comunicaţii poate

informaţii,

şi

în

Reglementare

conformitate

CU
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în

vederea

exercitării

(1) ANCOM
are
dreptulsăsolicitepersoanelor care
furnizcazăsau
au
furnizatreţelesauservicii
de
comunicaţiielectroniceorifacilităţlas
ociateinformaţlile,
inclusiv
de
naturăfinanclară,
necesareînvedereaexercitărliatribuţ
de
iilorprevăzute
prezentaordonanţă de urgenţă, de
legislaţiaspecială
din
domeniulcomunicaţiilorelectronices
au
de
legislaţia
din
domeniulprotecţielconsumatorllorî
ncazurileîn care competenţa de
monltorizareşiverificare
a
acestorobligaţllaparţineşl
ANCOM.13/06/2014 - alineatul a
fost modificat prinOrdonanţă
de
urgentă 34/2014

dispoziţiile art. 120 din Ordonanţa de

solicita

informaţii

urgenţă a Guvernului nr. 111/2011,

persoane,

aprobată cu modificări şi completări

dispoziţiile art. 120 din Ordonanţa

prin Legea nr. 140/2012.

de

în

urgenţă

oricărei

conformitate

a

Guvernului

cu

nr.

111/2011, aprobată cu modificări şi
completări

prin

Legea

nr.

140/2012."
2. La articolul 28, alineatul (7) se
modifică

şi

va

avea

următorul

cuprins:
[7) Prin derogare de la prevederile art. „[7) Prin derogare de la prevederile Punctul 2 se elimină.
16 alin, fi) şi ale art. 28 alin. fH din
Ordonanţa

Guvernului

nr.

2/2001, din

aprobată cu modificări şi completări
prin

Legea nr.

art. 16 alin. [1) şi ale art. 28 alin. (1}

180/2002

Ordonanţa

Guvernului

nr.

2/2001, aprobată cu modificări şi Iniţiatori amendamente,

completări prin Legea nr. 180/2002, Senatori PSD HUMELNICU Marius,
modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările CIONOIU
Nicuşor,
PISTRU
şi ale art. 22 alin. r21 din Legea nr. ulterioare, în cazul sancţiunilor Eusebiu-Manea, POPA Măricel
203/2018

privind

eficientizare

a

măsuri

achitării

contravenţionale,

cu

CU

de aplicate

săvârşirea

săvârşirea

amenzilor contravenţiilor prevăzute la alin. [5]
modificările lit. a), b], d] - k), m) - u) şi w) - y], Amendamente

ulterioare, în cazul sancţiunilor aplicate atunci
pentru

pentru

când

contravenţiilor competenţa

prevăzute la alin. (5) lit. e1 -k1. m] - pentru

acestea

sunt

Autorităţii

în majoritate de voturi

Naţionale

Administrare
20

admise

Şl

cu

(2) [nformaţiileprevâzute ta alin.
(1] pot fi solicitate de ANCOM în
special înurmătoarelescopuri:
a) verificarearespectăriiobligaţiilor
prevăzute
de
dispozlplleprezenteiordonanţe de
urgenţă,
de
legislaţia
din
domeniulprotecţielconsumatorilorî
ncazurileîn care competenţa de
monitorizareşiverificare
a
acestorobligaţliaparţineşi ANCOM
sau ale iegislaţleispeciale din
domeniulcomunicaţiilorelectronice
ANCOM
orllmpuse
de
înconfdrmitate cu acestedlspoziţli,
precum
şipunereaînaplicareşiexecutareareg
ulamentelorUniuniiEuropene
din
domenlulcomunicaţiilorelectronice,
special
în
înceeacepriveştemonitorizareapieţe
işiverificarearespectăriiobligaţiilorf
urnizorilor de reţelesau de servicii
de
comunicaţiielectronice
care
decurg
din
acesteregulamente,
încazurlleîn care competenţa de
monitorizareşiverificare
a
acestorobligaţiiaparţineautorităţiin
de
aţionale
reglemenCare;13/06/2014 - litera a
Fost modificată prinOrdonantă
de
urgenţă 34/2014
de
b) stabilireacari Fulul
monicorizareanual, înconformitate
cu prevederile cap. X;
c) scabllireacontribuţiilorpentrufina
din
nţareaserviclilor
sferaserviciululuniversal;

I

d) desemnareafurnizorilor
de
universal
serviciu
şiimpunereaînsarcinaacestoraaoblig
aţiiloijprevăzuteînprezentaordonanţ
ă de urgenţă;
e) identificarcapieţelorrelevante

ill şi wi -yX atunci când acestea sunt în

Reglementare

competenţa Autorităţii Naţionale pentru

potrivit

Administrare

şi

Reglementare

în

alin.

Comunicaţii

[2]

în contravenientul

poate

lit.

b),

achita, în

Comunicaţii potrivit alin. (2) lit. b1. termen de cel mult 15 zile de la data
contravenientul poate achita, în termen înmânării

comunicării

sau

de cel mult 15 zile de la data înmânării

procesului-verbal de constatare a

sau comunicării procesului-verbal de

contravenţiei

şi

de

aplicare

a

constatare a contravenţiei şi de aplicare sancţiunii, jumătate din cuantumul
a sancţiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator
amenzii aplicate, agentul constatator făcând menţiune despre această
făcând

menţiune

despre

această posibilitate în procesul-verbal."

din
sectorulcomunicaţiiloreiectronice,
de
realizareaanalizelor
plaţăşlidentificareafurnizorilor cu
putcresemnificativă, înconformitate
cu prevederile cap. VII;
f) impunereaînsarclnafurnizorilor
de reţelcsau de servicii de
comunicaţlieiectronlce
cu
pe
putercscmnificativă
plaţăaobligaţiilorprevăzute
de
prezentaordonanţă de urgenţă;
g) acordarearesurselorllmitate
spectru radio, numerotaţieori
resurselortehnlceşilmpunerea
privire
obligaţii
cu
utilizareaacestora;

de
a
de
la

h) soluţionarealitigiilorprevăzute
la cap. VIII:
de
i) realizarea
statisticinecesareexercităriiatribuţii
lorANCOM;

posibilitate în procesul-verbal.

j) elaborarea
dc
rapoarte,
studiişianalize,
îndomeniulcomunicaţiilorelectronic
e;
k) evaluareanecesităţlişloportunităţ
iiemiterii
de
noireglemcntări,
cu
înconformitate
atribuţiileANCOM;
I

l) eval'uareaimplementăriireglemen
tărilorînvigoare;
m) publicareaunorsituaţii
comparative
privindcalitateaşitarifeleserviciilor,
învedereamaxlmizăriibeneficiiloruti
lizatorilorfinall;
n) asigurareautilizăriieficienteşiefec
tive a'frecvenţelor radio.
(3) Fără

21

a

I

aduceatlngereprevederilor alin.

oaşioi

ANCOM

poateîndeosebisăsolicite;
a) furnizorilor de reţelepublice de
comunicaţiielectroniceşi furnizorilor
de
servicii
comunicaţiielectronice

de
destinate

publicului,
Informaţiidespreviitoaredezvoltări
ale

reţeleişi ale serviciilor care
impact
arputeaavea
asupraservicllloroferite pe piaţa de
groscompetitorilor;
b) furnizorilordesemnaţl

ca

avândputeresemnificativă

pe

pieţelerelevante
de
gros
din
sectorulcomunicaţiilorelectronice,

date I
şiinformaţiicontabileprivindserviciil
efurnizate pe pieţele cu amănuntul
care sunt asociate cu pieţele de gros
pe care aceştia au fostidentificaţi de
ca

ANCOM
avândputeresemnificativă.
(4) ANCOM
poateimpunefurnizorilor

de

de
reţelepublice
comunicaţiielectroniceşifurnizorilor

de
de
servicii
comunicaţiielectronice
destinate
publiculuiobligaţia de a transmite
periodic

anumitccategorii

de

informaţii,
învederearealizărllunorrapoartestat
istice j cu

privire

la

piaţa

de

comunicaţiielectronice.
(5) Fără a aduceatingereobligaţiilor
Informareimpuseprinactele
de
normative sauindividualeemise de
înconformitate
cu
ANCOM
dispoziţiileprezentelordonanţe de
urgenţăsau ale legislaţieispeciale

din
domeniulcomunicaţiilorelectronice.

22

I

(

informaţilleprevăzute
la alin.
£lj.vor fi solicitate înscrisşimotivat,
natura
iarcantitatcaşi
acestoratrebuiesă fie proporţionale
cu scopulpentru care au fost
solicitate.
(6) Persoaneleprevăzute
la alin.
fii au obligaţia de a pune la
dispoziţieinformaţille,
întermenulşiîncondiţiile indicate de
ANCOM, dupăcaz.
(7) ANCOM publiclinformaţiile care
arputeacontrlbul
la
dezvoltareauneipieţedeschiseşiconc
urenţiale,
incluslvlnformaţiiactualizatereferito
la
are
aplicarearegulamentelorUnluniiEur
cu
opene,
respectareaprincipiuluiconfidenţiall
a
tăţiişi
prevederilorlegaleprivindilberulacc
es la informaţiile de interes public,
precizândatâtcondiţllle,
câtşiprocedura
de
acces
al
persoanelorlnteresate
la
acesteinformaţii.
(8) încazulpersoanelor care au
de
furnizatreţelesauservicii
ANCOM
comunicaţilelectronice,
poatesoliciCainformaţiiînconformita
te cu alin. fl1 într-un termen de
maximum 3 ani de la data
încetăriicalităţii de furnizor de
reţelesauservicli
de
comuriicaţiielectronice.
are
[9) ANCOM
dreptulsăsollciteautorităţiloradmlni
straţicipublice centrale sau locale
prevăzute
la
art.
13 alin.
(2) toatedocumenteleşiinformaţiile
necesireaplicăriidispoziţlllor
art
13 alin.
şi £5i.28/07/2016
a
alineatul

23

I

fostintroduspritîLege 159/2016.
(10) Încazulîn
care
documenteleşlinformaliiletransmis
epotrivitalin.
(9]
necesltăcompletărisauclarlficări,
termenulprevăzut la arL 13 alin.
141 se suspendă de la data
comunicârilsolldtărli
de
completaresauclarificare, până la
data
prlmirilacestorcompletărisauclarific
ări de către ANCOM.

9

Articolul 6 din proiect
6. După articolul 26 se introduce un
nou articol, art. 26\ cu următorul
cuprins:
„Art. 26'. - (1) în cadrul Nemodificat
proiectelor de construire, modernizare,
reabilitare a autostrăzilor, drumurilor
expres
drumurilor naţionale şi
variantelor
ocolitoare,
persoana
juridică care desfăşoară activităţi de
interes public naţional în domeniul
administrării drumurilor naţionale şi
autostrăzilor concesionate, precum şi,
după caz, persoana juridică de interes
strategic naţional care asigură serviciul
public de dezvoltare a infrastructurii
de transport rutier, au obligaţia să
asigure şi construirea sau, după caz,
modernizarea infrastructurii fizice
pentru
reţelele de
comunicaţii
electronice de mare viteză, parte
integrantă a acestor autostrăzi, drumuri
24

Alineatul (2) al acestui
articol este în strânsă legătură cu
alineatul (4) exlstcntîn
amendamentul depus la Camera
Deputaţilor şi care nu a fost preluat;
'
"(4) Tarifele de acces la
infrastructura fizică menţionată la
alin. (l)şi, prin derogare de Ia
dispoziţiile art. 19 alin. (2), tarifele
pentru toate tipurile de acces
realizat de furnizorii de reţele
publice de comunicaţii electronice
prin instalarea subterană de reţele şi
infrastructurifizice necesare
susţinerii acestora, în amphză, în
zona de siguranţă şi in zonele
limitrofe zonei de siguranţă a
autostrăzilor, drumurilor expres,
drumurilor naţionale şi variantelor
ocolitoare, precum şi tarifele
aplicabile tuturor tipurilor de acces
realizat de furnizorii de reţele
publice de comunicaţii electronice
prin instalarea de reţele şi
infrastructurifizice necesare
susţinerii acestora pe poduri, podeţe,
tuneluri şi alte lucrări de artă, parte
din infrastructura categoriilor de
drumuri anterior menţionate, nu vor
depăşi valoarea de 1,5 lei/ml/an.

expres, drumuri naţionale şi variante
ocolitoare,
infrastructură
fizică
constând cel puţin în: tubulatură
destinată instalării cablurilor pentru
reţele de comunicaţii electronice de
mare viteză şi cabluri de alimentare cu
energie
pentru echipamente de
comunicaţii electronice, canaletehnice,
camere şi/sau camerete de vizitare şi
conexiune.
cu
respectarea
normativelor tehnice aplicabile la
momentul construirii sau, după caz,
modernizării infrastructurii fizice.
Finanţarea construirii ori modernizării
infrastructurii fizice pentru reţelele de
comunicaţii electronice de mare viteză
se va face din bugetulpersoanei
juridice care desfăşoară activităţi de
interes public naţional în domeniul
administrării drumurilor naţionale şi
autostrăzilor concesionate ori, după
caz, din bugetul persoanei juridice de
interes strategic naţional care asigură
serviciul public de dezvoltare a
infrastructurii de transport rutier.
(2) Prin derogare de la Se elimină.
prevederile art. 25, condiţiile tehnice şi
economice în care se realizează
accesul furnizorilor de reţele publice
de
comunicaţii
electronice
la
infrastructura fizică prevăzută la alin.
(1) nu se supun aprobării ANCOM.
(3)

Persoanele

juridice Alineatul (3) devine alineatul (2)
25

fără TVA.
Astfel, logica alineatului
(2) era că atâta vreme cât condiţiile
tehnice şi economice sunt deja
prestabilite de lege, aprobarea
ANCOM devine inutilă. în lipsa
alineatului (4) în această formă
precisă însă, aprobarea condiţiilor
tehnice şi economice de către
ANCOM redevine absolut necesară.

prevăzute la alin. (1) acordă acces la
infrastructura fizică menţionată la
acelaşi alineat, în condiţii obiective,
transparente,
proporţionale
Şl
nediscriminatorii, tuturor furnizorilor
de reţele publice de comunicaţii
electronice care solicită accesul în
construim.
instalării.
vederea
întreţinerii, înlocuirii sau mutării unor
elemente ale reţelelor publice de
comunicaţii electronice de mare viteză.
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Iniţiator amendamente:
George-Cristian Tuţă - Deputat
Partidul Naţional Liberal, însuşit de
Senator PNL Laura luliana
SCÂNTEI
Amendament
admis
majoritate de voturi

cu

Nemodificat

ANEXA Nr. 1
(ANEXA Nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 111/2011)
PARAMETRII PRIVIND CALITATEA SERVICIULUI
Parametrii, definiţiile şi metodele de măsurare
privind calitatea serviciului menţionate la art. 61
a) Pentru furnizorii de acces la o reţea publică de
comunicaţii electronice:
PARAMETRU

DEFINIŢIE

Termenul de
furnizare
pentru
conectarea
iniţială

ETSl EG 202 057

a) Pentru furnizorii de acces la o reţea publică de
comunicaţii electronice:

METODĂ DE
MĂSURARE
ETSIEG202 057

26

PARAMETRU

DEFINIŢIE

Nemodificat

nemodificat

METODĂ DE
MĂSURARE
nemodificat

1

Este necesară înlocuirea
sintagmei
„frecvenţa
deranjamentelor pe linie de
acces"
cu
„frecvenţa
reclamaţiilor referitoare la
deranjamente",
deoarece
este vorba despre numărul
de reclamaţii cauzate de
deranjamente {number of
reportedfaults - numărul de
deranjamente
raportate),
"frecvenţa
sintagma
reclamaţiilor referitoare la
deranjamente" exprimând
cu o mai bună acurateţe
definiţia din Ghidul BEREC
privind
parametrii
de
calitate (BoR(20)53 din
martie 2020), respectiv din
standardul ETSl EG 202
057-1.

Frecvenţa
deranjament
elor pe linie
de acces
Termenul de
remediere a
deranjament
elor

ETSl EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Frecvenţa
reclamaţiilor
referitoare Ia
deranjamente
Nemodificat

nemodificat

nemodificat

nemodificat

nemodificat

Iniţiatori amendamente,
Senatori PSD HUMELNICU Marius, CIONOIU
Nicuşor, PISTRU Eusebiu-Manea, POPA Măricel

Amendament admis cu majoritate de voturi
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b] Pentru furnizorii de servicii de comunicaţii
interpersonale destinate publicului:
PARAMETRU

DEFINIŢIE

Termenul
necesar
pentru
stabilirea
conexiunii
Frecvenţa
reclamaţiilor
privind
corectitudine
a facturării
Calitatea
conexiunii de

ETSI EG 202
057

b) Pentru furnizorii de servicii de comunicaţii
interpersonale destinate publicului:

METODĂ DE
MĂSURARE
ETSl EG 202 057

PARAMETRU

DEFINIŢIE
nemodificat

METODĂ DE
MĂSURARE
nemodificat

nemodificat

nemodificat

nemodificat

nemodificat

ETSI EG 202
057

ETSI EG 202 057

Timpul
necesar
pentru
conectarea
apelului
Nemodificat

ETSI EG 202
057

ETSl EG 202 057

Nemodificat

27

Dacă se acceptă modificarea
prevederilor art 50^ alin.(2)
lita) subpct.v) din OUG nr.
111/2011, astfel cum am
argumentat mai sus, atunci
este necesară corelarea, în
mod
corespunzător,
a
denumirii parametrului din
Anexa nr.l litb). Astfel
„termenul necesar pentru
stabilirea conexiunii" va
deveni „timpul
necesar
pentru conectarea apelului",
iar „probabilitatea unei
defecţiuni"
va
deveni
„probabilitatea de eşec în
conectarea apelului", pentru
a fi conforme cu Ghidul
BEREC şi standardele ETSl,
cum am arătat mai sus.

I

voce
ETSl EG 202
057

ETSIEG202 057

Nemodificat

nemodificat

nemodificat

Rata

ETSI EG 202

ETSIEG202 057

Nemodificat

nemodificat

nemodificat

apelurilor
eşuate
Probabilitatea
unei
defecţiuni

057

Rata

apelurilor
întrerupte

Probabilitatea
de eşec în
conectarea
apelului
Nemodificat

întârzieri în
semnalizarea
apelului

Iniţiatori amendamente,
Senatori PSD HUMELNICU Marius, CIONOIU
Nicuşor, PISTRU Eusebiu-Manea, POPA Măricel
Amendament admis cu majoritate de voturi

I
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Anexa nr. 2 la raportul comun suplimentar
Nr.XlX/321/2021/2022
Nr.XX/102/2022
Nr.LXlX/77/2022
AMENDAMENTE RESPINSE
asupra Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice si pentru stabilirea
unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice
L532/2021

Nr.
crt.

1.

Texte în vigoare

Forma adoptată de Camera
Deputaţilor

Art. 2. - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicaţiile electronice, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 925 din 27 decembrie
2011, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 140/2012,
cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
24. La articolul 10, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
,Art. 10. - (1) Persoanele care
beneficiază de dreptul de a
furniza reţele de comunicaţii
electronice,
beneficiază
de
dreptul de acces pe proprietăţi, în
condiţiile prevăzute de capitolul n

Motivare

Amendamente respinse cu
majoritate de voturi/ iniţiator

România nu există dreptul de a
La punctul 24 articolul 10, înconstrui
ceva pc o proprietate
alineatul (1) se elimina, iar privată fără acordul proprietarului.
Legea fundamentală ConstituţiaRomâ
alineatelor garantează
numerotarea
dreptul Ia proprietate
următoare se
decalează in (arL 44, alin, 2 Proprietatea
privata este garantată şl ocrotita de
consecinţă.
lege), j
în consecinţă, „a beneficia de
dreptul de acces pe proprietăţi” nu
se poate face indiferent de regimul
juridic a! terenurilor şl în niciun cazfă
proprietarului- în caz contrar se
săvârşeşte infracţiunea de tulburare
de posesie.
Menţionăm faptul că aproximativ
90% din spaţiile pe care operatorii
să-şi
instaleze
telecom
vor
sunt
echipamentele
proprietăţi private. Asta înseamnă
că în majoritatea cazurilor ei vor
încălca legea şi Constituţia!
De asemenea, nimeni nu poate
decide în locul proprietarilor de
Imobile sau terenuri şi nici în locul
autorităţilor
locale
sau
al
autorităţilor cu atribuţii în diverse
domenii, aşa cum se menţionează în

1
I

2.

mal multe articole din proiectul de
lege.

din Legea nr. 159/2016 privind
regimul infrastructurii fizice a
reţelelor
de
comunicaţii
electronice, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri pentru
reducerea
costului
instalării
reţelelor
de
comunicaţii
electronice, cu modificările şi
completările ulterioare.”
28. După articolul 10 se introduc

Amendament propus de GRUPUL
PARLAMENTAR AUR
Senator Adrian Costea

două noi articole, articolele 10^ şi
102 ^ cu următorul cuprins:

Art. 102 _

Furnizorii de servicii

de găzduire electronică cu resurse IP

Articolul 102 se elimină.

Amendament
formulat
de
de senatorii USR PLUS din cele 3
comunicaţii interpersonale care nu comisii, respins ca urmare a
admiterii unui alt amendament
se bazează pe numere au obligaţia să asupra acestui articol.
şi

furnizorii

de

servicii

sprijine organele de aplicare a legii
şi organele cu atribuţii în domeniul
securităţii

naţionale,

competenţelor

în

limitele

acestora,

pentru

punerea în executare a metodelor de
supraveghere tehnică ori a actelor
de

autorizare

dispuse

în

conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
2

135/2010

privind

Codul

de

procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii
nr.

51/1991

naţională,

privind securitatea
cu

republicată,

completările ulterioare, respectiv:
a) să permită interceptarea legală a
comunicaţiilor, inclusiv să suporte
costurile aferente;
b) să acorde accesul la conţinutul
comunicaţiilor criptate tranzitate în
reţelele proprii;
c) să furnizeze informaţiile reţinute
sau stocate referitoare la date de
trafic,

date

de

identificare

a

abonaţilor sau clienţilor, modalităţi
de plată şi istoricul accesărilor cu
momentele de timp aferente;
d) să permită, în cazul furnizorilor
de servicii de găzduire electronică
cu resurse IP, accesul la propriile
sisteme

informatice,

în

vederea

copierii

sau

extragerii

datelor

3

existente.
(2} Obligaţiile prevăzute la alin. [1]
lit. a]

- c) se aplică în mod

corespunzător şi furnizorilor de
reţele sau servicii de comunicaţii
electronice.
(3) Furnizorii de servicii de găzduire
electronică cu resurse IP şi furnizorii
de

servicii

de

comunicaţii

interpersonale care nu se bazează
pe numere, au obligaţia ca, în
termen de 60 de zile de la data
începerii furnizării serviciilor, să
transmită o informare în acest sens
ANCOM care să conţină cel puţin
următoarele:
a)

datele

de

identificare

ale

furnizorului;
b) datele de contact ale furnizorului;
c) tipul de serviciu de găzduire
electronică prestat.
[4) ANCOM publică pe propria
pagină

de

internet

tipurile
4

de

servicii

de

găzduire

electronică

pentru care furnizorii de servicii de
găzduire electronică cu resurse IP au
obligaţiile prevăzute de prezentul
articol.
(5]

Orice

transmise

modificare
potrivit

a

alin.

datelor
(3)

se

comunică ANCOM în termen de 10
zile

de

la

data

apariţiei

evenimentului.
(6) Prin decizia ANCOM se poate
stabili ca informarea prevăzută la
alin. [3) să se realizeze într-un
anumit format.”

3.

28.

După

articolul

10

se

introduc două noi articole,
articolele

10^ şi

10^ , cu

următorul cuprins:
La articolul 10^, alineatul (1)
Art. 102

se

modifică

şi

următorul cuprins:
5

va

avea

A
se
vedeaDIRECTlVA
(UE)
2018/1972 A PARLAMENTULUI
EUROPEAN Şl A CONSILIULUI din
11 decembrie 2018 de Instituire a
Coduluieuropean
al
comunicaţiilorelectronice, care la
(95)
care
prevede:
arL
"Avândînvedereimporcanţa tot mai
mare |
a
serviciilor
de
comunicatiiintcrpersonale care nu
sunt I bazate
pe
numere,
estenecesarsă
se
asigurefaptulcăacestea
fac,
de
asemenea,
obiectililunorcerinţecorespunzătoar
eînmaterie
__de
securitate,

(1] Furnizorii de servicii de

[1) Furnizorii de servicii de

găzduire electronică cu resurse

găzduire electronică cu resurse

IP şi furnizorii de servicii de

IP

comunicaţii intcrporsonalo care

organele de aplicare a legii şi

nu SG bazează po numere au

organele cu atribuţii în domeniul

obligaţia să sprijine organele de

securităţii naţionale în limitele

aplicare a legii şi organele cu

competenţelor acestora, pentru

atribuţii în domeniul securităţii

punerea

naţionale,

metodelor

în

limitele

au

obligaţia

competenţelor acestora, pentru

tehnică

punerea

autorizare

în

metodelor

executare

de

a

supraveghere

în

să

executare

de

ori

sprijine

a

supraveghere
a actelor

de

dispuse

în

conformitate cu dispoziţiile Legii

de

nr. 135/2010 privind Codul de

în

procedură

penală,

conformitate cu dispoziţiile Legii

modificările

şi completările

nr. 135/2010 privind Codul de

ulterioare,

procedură

51/1991

tehnică

ori

a

autorizare

dispuse

penală,

modificările
ulterioare,
51/1991

actelor

şi
şi

completările
ale

privind

naţională,
modificările

Legii

nr.

securitatea

republicată,
şi

CU

şi

ale

privind

naţională,
modificările

Legii

CU

nr.

securitatea

republicată,

cu

cu
natura lor
înconformitate
importancalor
specificăşi
cu
economică. Furnizoriiunorastfel de
serviciiartrebui,
prinurmare,
săasigureşi
un
nivel
de
securitateadecvatriscului prezentat
Avândînvederefaptulcă furnizorii
servicii
de
de
comunicadiinterpersonaie care
nu se bazează pe numere nu
exercităfn mod normal un controi
efectivasupratransmiteriisemnal
elorfnreţea,
gradul
de
de
riscaferentunorastfel
servi ciipoate
ii
consideradnuneieprivinţemaired
usdecâtîncazuiserviciiiortradido
naie de comunicadielectronice.
Prinurmare,
atuncicândestejustificat
pe
bazaevaluăriiefecdve a riscurilor
legate de securitate implicate,
mâsuriieluate de furnizorii de
de
servicii
comunicadiinterpersonaie care
se
bazează
pe
nu
numereartrebuisă
fle
maipuţinstricte.'’
Datfiindrecomandările citate, se
impuneexcluderea
de
la
obligaţiileimpuse de art. 10^ a
furnizorilor
de
servicii
de
comunicaţiiinterpersonale care nu
se bazează pe numere.
Avândînvederecă arL lO^excede
spectrului
de
acţiuni
de
interceptărişiaccesprevăzuteînCodu
I penal, se modifică lit b) şi se
elimină lit d).

şi completările

ulterioare, respectiv:

cu

I

completările

6
;

ulterioare, respectiv:
să permită interceptarea

a) să permită interceptarea

a)

legală

legală a comunicaţiilor, inclusiv

a

comunicaţiilor,

inclusiv să suporte costurile

să suporte costurile aferente;

aferente;

-nemodificat

b)
b)

să

acorde

conţinutul

accesul

Ia

să

acorde,la

solicitarea

organelor autorizate, în condiţiile

comunicaţiilor

prezentei

criptate tranzitate în reţelele

decriptat

proprii;

tranzitate în reţele proprii;
c]

să

legi,
al

conţinutul

comunicaţiilor

furnizeze

informaţiile

c) să furnizeze informaţiile

reţinute sau stocate referitoare la

reţinute

date de trafic, date de identificare

sau

stocate

referitoare la date de trafic,

a

date

modalităţi de plată şi istoricul

de

abonaţilor

identificare
sau

a

clienţilor,

abonaţilor

accesărilor cu

modalităţi de plată şi istoricul

timp aferente;

accesărilor cu momentele de

-nemodificat

sau

clienţilor,

momentele

de

timp aferente;
d) se elimină.
d] să permită, în cazul furnizorilor
7

I

de servicii de găzduire electronică
cu resurse IP, accesul la propriile Iniţiator amendamente:
sisteme

informatice,

copierii

sau

în

vederea Senator PNL
extragerii datelor GORGHIU,

existente.

Alina-Ştefania

Amendamente
respinse
ca
urmare ca urmare a admiterii
unui alt amendament asupra
acestui articol

Art. 4. - Ordonanţa de urgentă a
Guvernului nr. 22/2009 privind
înfiinţarea Autorităţii Naţionale
pentru
Administrare
si
Reglementare în
Comunicaţii.
publicată în Monitorul Oficial al
României. Partea 1. nr. 174 din 19
martie 2009. aprobată prin Legea
nr. 113/2010. cu modificările şi
se
ulterioare,
completările
modifică ş\ se completează după
cum urmează:

4.

OUG 22/2009
Art. 11.(I) Conducerea ANCOM este asigurată
de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi,
numiţi de către cele două Camere ale
Parlamentului, reunite în şedinţă
comună, cu votul majorităţii deputaţilor
şi senatorilor prezenţi.

La art. 4. din Legea 532/2021. se
adaugă următoarele puncte:
421. La articolul 11, alineatul (l^)
se modifică şi va avea următorul
cuprins:

(II) Numirea preşedintelui şi a celor 2
vicepreşedinţi
ai
ANCOM,
cu

Numirea preşedintelui şi a celor 2
vicepreşedinţi
ai ANCOM, cu
8

Ca urmare a depunerii noului
amendament pentru arL 10^, acest
amendament rămâne cu Iniţiator
unic.

Obiectul
prezentei
legi
este
reprezentat
de
asigurarea
transpunerii în legislaţia naţională a
Directivei
2018/1972
a
Parlamentului European .şl a
Consiliului din 11 decembrie 2018
de instituire a Codului european al
electronice
comunicaţiilor
(reformare), publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr. 321 din 17 decembrie 2018.
Printre obiectivele stabilite de
Directivă se află şi cel enunţat la
alineatul (38), respectiv: „Este
necesar sâ se întărească şi mai mult
independenţa autorităţilor naţionale
de reglementare pentru a se asigura
faptul că conducătorii şi membrii
acestora nu sunt influenţaţi de
presiuni externe, prin impunerea
unor calificări
minime pentru numire şi o durată
minimă a mandatului lor. în plus,
pentru a aborda riscul de deturnare
a
dispoziţiilor legale, pentru a asigura
continuitatea şi pentru a consolida
independenţa, statele membre ar
trebui să aibă în vedere limitarea

nominalizarea funcţiilor, se face la
propunerea comună a Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
a Camerei Deputaţilor şi a Comisiei
pentru comunicaţii şi tehnologia
informaţiei a Senatului.

nominalizarea funcţiilor, se face la
propunerea comună a Comisiei
pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor
a
Camerei
Deputaţilor şi a Comisiei pentru
comunicaţii şi tehnologia informaţiei
a Senatului, din rândul unor
experienţă
persoane
cu
profesională
recunoscută
în
domeniu.

42£. La articolul 11, alineatul [3] se
modifică şi va avea următorul
cuprins;

a} să fie cetăţeni români cu
experienţă de cel puţin 9 ani
domeniul comunicaţiilor sau
domeniul juridic ori economic
general;

(3] Preşedintele şi vicepreşedinţii
ANCOM trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să fie cetăţeni români cu o experienţă
de cel puţin 5 ani în domeniul
comunicaţiilor sau în domeniul juridic
ori economic în general;

o
în
în
în

b) să nu exercite alte funcţii publice
sau private, cu excepţia celor
didactice;

b) să nu exercite alte funcţii publice sau
private, cu excepţia celor didactice;

c) să nu aibă menţiuni în cazierul
judiciar;

c) să nu aibă menţiuni în cazierul
judiciar;

d) să nu deţină acţiuni sau părţi
sociale, direct sau indirect, la
societăţi comerciale cu activităţi în
domeniul comunicaţiilor electronice
şi serviciilor poştale sau cu alte

d) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale,
direct sau indirect, la societăţi
comerciale cu activităţi în domeniul

posibilităţii
de
reînnoire
a
mandatelor conducătorului sau ale
membrilor consiliului şi să instituie
un sistem de rotaţie corespunzător
pentru consiliu şi personalul de
conducere de nivel superior. Acest
lucru ar putea/i realizat, de exemplu,
prin numirea primilor membri ai
organismului
colectiv
pentru
perioade
diferite,
pentru
ca
mandatele lor, precum şi cele ale
succesorilor lor, să nu expire în
acelaşi moment"

Mai mult, conform arL 7 din
Directivă, (1) Conducătorul unei
autorităţi naţionale de reglementare
sau, după caz, membrii organismului
colectiv care îndeplineşte această
funcţie în cadrul unei autorităţi
naţionale de reglementare ori
supleanţii acestora sunt numiţi
pentru un mandat de cel puţin trei
ani, din rândul unor persoane cu
autoritate şi experienţă profesională
recunoscute, pe bază de
merit, competenţe, cunoştinţe şi
experienţă şi în urma unei proceduri
de selecţie deschise şi transparente.
Statele
membre
asigură
continuitatea procesului de luare a
deciziilor.
(2) Statele membre se asigură că
conducătorul
unei
autorităţi
naţionale de reglementare sau, după
caz, membrii organismului colectiv
care îndeplineşte această funcţie în
cadrul unei autorităţi naţionale de
reglementare sau supleanţii acestora
nu potfi demişi în timpul mandatului
lor decât în cazul în care nu mai
îndeplinesc condiţiile cerute pentru
îndeplinirea sarcinilor prevăzute în
dreptul intern anterior numirii lor.
Decizia
de
demitere
a
(3)
conducătorului autorităţii naţionale

9

(

comunicaţiilor electronice şi serviciilor
poştale sau cu alte activităţi din
domeniul de reglementare al ANCOM şi
să nu facă parte din organele de
conducere ale unor astfel de societăţi;

activităţi
din
domeniul
de
reglementare al ANCOM şi să nu facă
parte din organele de conducere ale
unor astfel de societăţi;
e) să nu fie membri ai vreunui partid
politic pe perioada exercitării
mandatului.

e) să nu fie membri ai vreunui partid
politic
pe
perioada
exercitării
mandatului

Iniţiatori amendamente:
Monica-Elena BERESCU - Deputat
Alianţa USR PLUS, Raoul Adrian
Trifan - Senator Alianţa USRPLUS,
Remus Negoi - Senator Alianţa
USRPLUS, Sergiu Cosmin Vlad Senator Alianţa USRPLUS

5.

Art. 4. - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 22/2009 privind
înfiinţarea Autorităţii Naţionale
Administrare
Şl
pentru
Reglementare
în
Comunicaţii,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 174 din 19
martie 2009, aprobată prin Legea nr.
113/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum
10

Alin. (5) al pet 43 al art. 4 se
modifica astfel:

(5) Deciziile adoptate în exercitarea
atribuţiilor prevăzute de lege din
domeniul comunicaţiilor electronice.

de reglementare sau, după caz. a
membrilor organismului colectiv
care îndeplineşte această funcţie în
cadrul autorităţii se publică la
momentul demiterii. Conducătorul
demis al autorităţii naţionale de
reglementare sau, după caz, membrii
demişi ai organismului colectiv care
îndeplineşte această funcţie în cadrul
autorităţii primesc o motivare a
deciziei de demitere. Motivarea
deciziei de demitere se publică la
soiicitareapersoaneiinteresate,
dacăpublicarea nu aavut loc
din o/iclu. Statelemembre se
aslgurăcăaceastădecizie face
obiectulcontrolululjurisdicţion
alexercitat de o instanţă, atât
cu privire la aspecte de fapt,
câtşi cu privire la aspecte de
drept.

Nu se pot face derogări de la
prevederile Legii nr. 554/2004 a
administrativ
contenciosului
deoarece, pe de-o parte, este
nelegal, iar pe de altă parte se
precedent
creează un
discriminatoriu faţă de toţi ceilalţi
agenţi economici, care se supun
acestor prevederi.
Amendament propus de senator
Neagu lonuţ, grupul parlamentar
AUR

!

Senator Adrian Costea

urmează:
43. La articolul 12, alineatele (3) şi
[5) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
(5) Deciziile adoptate în exercitarea
atribuţiilor prevăzute de lege din
domeniul comunicaţiilor electronice,
comunicaţiilor audiovizuale,
electromagnetice, serviciilor poştale,
infrastructurii fizice a reţelelor de
comunicaţii electronice, precum şi în
celelalte materii date prin lege în
competenţa ANCOM, pot fi atacate în
contencios administrativ la Curtea
de
Apel
Bucureşti,
fără
parcurgerea
procedurii
prealabile prevăzute la art. 7 din
Legea
contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu
modificările
şi
completările
ulterioare. Deciziile cu caracter
individual pot fi atacate în termen
de 30 de zile de la comunicare.
6.

comunicaţiilor
audiovizuale,
radio,
echipamentelor
compatibilităţii
electromagnetice,
serviciilor poştale, infrastructurii
fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi în celelalte
materii date prin lege în competenţa
ANCOM, pot fi atacate în contencios
administrativ la Curtea de Apel
Bucureşti. Deciziile cu caracter
individual pot fi atacate în termen
de 30 de zile de la comunicare."

Alineatul (1) al articolului S^se
modifică şi va avea următorul
Art. 5^ - (1) Furnizarea reţelelor şi
comunicaţii conţinut:
serviciilor
de
Se elimina; sau sănătatea publică
sa
(permite
guvernului
electronice de către persoane din Art. 5^. - (1) Furnizarea reţelelor şi restricţioneze
accesul la internet pe
Uniunea Europeană poate fi limitata
timp de pandemic, stare de alerta {comunicaţii COV1D19]
serviciilor
de
doar din motive ce ţin de apărarea,
electronice de către persoane din
ordinea publică şi securitatea
Uniunea Europeană poate fi limitată Amendament propus de senator
naţională sau sănătatea publică.
Neagu lonuţ, grupul parlamentar
doar din motive ce ţin de apărarea, AUR
ordinea publică şi securitatea Senator Adrian Costea
11

naţională.

7.

Alt. 4. 45. La articolul 14, alineatele (2)
Alt. 14. •

şi (2^) se modifică şi vor avea

(2) Sumeleîncasate
din
surseleprevăzute la alin, fii se reţin
integral ca venituriproprii, cu titlu
permanent, la dispoziţia ANCOM.
Creanţeleprevăzute la alin. (1] se
ANCOM,
administrează
de
fiindaplicabileîn
mod
corespunzătordispoziţiileOrdonanţeiGu
vernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurăfiscală,
republicată,
cu
modificărileşicompletărileulterioare,
şivor fi folositeînconformitate cu
prevederilebugetuluide
veniturişicheltuieli.

următorul cuprins:

45. La articolul 14, alineatul (2^) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

„(2) Sumele încasate din sursele Se elimină.
prevăzute la alin. (1) se reţin
integral ca venituri proprii, cu titlu Iniţiator amendamente.
permanent, la dispoziţia ANCOM şi
Senator AUR Mircea DĂNEASA
vor fi folosite în conformitate cu
prevederile bugetului de venituri şi
cheltuieli. Creanţele prevăzute la
alin.

(1) sunt creanţe bugetare

asimilate creanţelor fiscale şi se
administrează

de

ANCOM,

fiind

aplicabile în mod corespunzător
dispoziţiile

Legii

nr.

207/2015

privind Codul de procedură fiscală,
cu

modificările

şi

completările
12

Toate resursele exploatate de
industria telecom (frecvenţele
radio, datele, imobilele, diverse
infrastructuri, mobilierul stradal
etc.) sunt proprietate publică sau
privată a statului român (adică a
poporului român], nicidecum ale
unei instituţii (cum ar fi ANCOM],
Din acest motiv, banii proveniţi din
activităţile telecom legate de aceste
bunuri naţionale sunt al bugetului
de stat, nu ai ANCOM.

Nemodificat

ulterioare.
(2^) Din sursele de fmanţareprevăzute [2^) Din sursele de finanţare
la alin. fH. ANCOM poate decide prevăzute la alin. (1), ANCOM poate
săcontribuie
la
bugetul
OAREC,
înconformitate
cu decide să contribuie la bugetul
prevederileRegulamentului
(CE) nr. OAREC,
în
conformitate
cu
1.211/2009 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 prevederile Regulamentului [UE)
de
instituire
a
2018/1971
al
Parlamentului
Organismuluiautorităţiloreuropene de
reglementareîndomeniulcomunicaţiilor European şi al Consiliului din 11
electronice (OAREC) şi a Oficiului.
decembrie 2018 de instituire a
Autorităţilor

Organismului
Europene

de

Reglementare

Domeniul

în

Comunicaţiilor

Electronice (OAREC) şi a Agenţiei de
sprijin
OAREC)

pentru
şi

de

OAREC

*

(Oficiul

modificare

a

Regulamentului (UE) 2015/2120 şi
de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1211/2009."
8.

Art. 6. - Legea nr. 159/2016 privind Lit. a) pct 1 al art. 6 se modifică
regimul infrastructurii fizice a
reţelelor de comunicaţii electronice,
precum şi pentru stabilirea unor
măsuri pentru reducerea costului
instalării reţelelor de comunicaţii
electronice, publicată în Monitorul
13

La iic. a] a pcL 1 al arL 6 nu se poate
introduce sintagma „prin folosinţa
acestora" deoarece ideea de acces
se referă doar la ACCES, conform
legislaţiei actuale. Folosinţa este
prevăzută explicit de legislaţia în
vigoare şi nu este sub nici o formă
inclusă Implicitîn ideea de acces.
Folosinţa se face conform legii în
vigoare, pe baza unul acord stipulat
prlntr-un contract şi în baza unor

Oficial al României, Partea I, nr. 559 astfel:
din 25 iulie 2016, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), literele
a] şi c) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

autorizaţii legale.
Amendament propus de senator
Neagu lonuţ, grupul parlamentar
AUR
Senator Adrian Costea

„a) acces pe proprietăţi - accesul pe,
deasupra, în sau sub imobile aflate
în proprietate publică ori privată,
după caz, prin folosinţa acestora
pentru
construirea,
instalarea,
întreţinerea, înlocuirea şi mutarea
reţelelor de comunicaţii electronice
sau a elementelor de infrastructură
fizică necesare susţinerii acestora;”

9.

„a] acces pe proprietăţi - accesul pe,
deasupra, în sau sub imobile aflate
în proprietate publică ori privată,
după caz, pentru construirea,
instalarea, întreţinerea, înlocuirea şi
mutarea reţelelor de comunicaţii
electronice sau a elementelor de
necesare
infrastructură
fizică
susţinerii acestora;"
Art. 102. - [1) Furnizorii de servicii Literele (a), (b), (c) şi (d) pct. 1 al
de găzduire electronică cu resurse IP ari. 6 se modifică astfel:
şi
furnizorii de servicii
de
comunicaţii interpersonale care nu
se bazează pe numere au obligaţia să
sprijine organele de aplicare a legii
şi organele cu atribuţii în domeniul
securităţii naţionale, în limitele
competenţelor acestora, pentru
punerea în executare a metodelor de
supraveghere tehnică ori a actelor
de
autorizare
dispuse
în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
135/2010
privind
Codul
de
procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii
14

Informaţiile şl conversaţiile private
ale oricărui cetăţean vor putea fi
acce.sate după reguli noi, ce nu sunt
clare. Asta în condiţiile în care
există deja Codul de Procedură
Penală, care reglementează accesul
legal la informaţii în format
electronic (comunicări, sisteme
informatice, etc.).
Amendament propus de senator
Neagu lonuţ, grupul parlamentar
AUR.
Senator Adrian Costea

nr. 51/1991 privind securitatea
naţională,
republicată,
cu
completările ulterioare, respectiv:
a) să permită interceptarea legală a
comunicaţiilor, inclusiv să suporte
costurile aferente;
b) să acorde accesul la conţinutul
comunicaţiilor criptate tranzitate în
reţelele proprii;
c) să furnizeze informaţiile reţinute
sau stocate referitoare Ia date de
trafic, date de identificare a
abonaţilor sau clienţilor, modalităţi
de plată şi istoricul accesărilor cu
momentele de timp aferente;
să permită, in cazul furnizorilor de
servicii de găzduire electronică cu
resurse IP, accesul la propriile
sisteme informatice, în vederea
copierii sau extragerii datelor
existente.
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a) să permită interceptarea legală a
comunicaţiilor, sub rezerva unui
mandat judecătoresc şi a limitării
in timp a măsurilor, inclusiv să
suporte costurile aferente;
b) să acorde accesul la conţinutul
comunicaţiilor criptate tranzitate în
reţelele proprii, sub rezerva unui
mandat judecătoresc şi a limitării
în timp a măsurilor;
c) să furnizeze informaţiile reţinute
sau stocate referitoare la date de
trafic, date de identificare a
abonaţilor sau clienţilor, modalităţi
de plată şi istoricul accesărilor cu
momentele de timp aferente, sub
mandat
rezerva
unui
judecătoresc şi a limitării în timp
a măsurilor;
să permită, în cazul furnizorilor de
servicii de găzduire electronică cu
resurse IP, accesul la propriile
sisteme informatice, în vederea
copierii sau extragerii datelor
existente, sub rezerva unui
mandat judecătoresc şi a limitării
în timp a măsurilor;_____________

10.

Art. 6 se modifică după cum
urmează:
Art. 6. - Legea nr. 159/2016 privind
regimul infrastructurii fizice a
reţelelor de comunicaţii electronice,
precum şi pentru stabilirea unor
măsuri pentru reducerea costului
instalării reţelelor de comunicaţii
electronice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 559
din 25 iulie 2016, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum
urmează:

Art. 6. - Legea nr. 159/2016 privind
regimul infrastructurii fizice a
reţelelor de comunicaţii electronice,
precum şi pentru stabilirea unor
măsuri pentru reducerea costului
instalării reţelelor de comunicaţii
electronice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 559
din 25 iulie 2016, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum
urmează:

2. La articolul 6, după alineatul (6) 2. La articolul 6, după alineatul (6)
se introduc c-i»€i noi alineate, alin. se introduc patru noi alineate, alin.
(6^)-C6^], cu următorul cuprins:
(6i)-(6‘^), cu următorul cuprins:
In cazurile în care pe baza
metodologiei detaliate prevăzute la
Se elimină alin. (6^) al art. 6, pct.
alin. [5), ANCOM calculează pentru
anumite—tipuri—de—acces—tarife 2.
maximo
pentru
exercitarea
dreptului -de- acces-pr-evăzut-la-alin.
—sau—^23—sub—nivelul—de—Ori
lei/ml/an,—3—lei/mp/au—eri—
lei/stâlp/an, după caz, atunci, cu
respectarea prevederilor alin. (11),
tarifele maximo pentru rospoctivolo
tipuri do acces vor fi colo prevăzute
Alin. (6^) al art. 6, pct. 2 se
de prezentul alineat.
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Nu se pot stabili tarife
standard
pentru
exercitarea
dreptului de acces la elemente de
infrastructură, proprietate publică
sau privată, pentru furnizorii de
servicii de reţele publice de
comunicaţii electronice. Tarifele în
astfel de situaţii trebuie stabilite la
preţul pieţei, prin acord comercial
între părţile contractante.

modifică astfel:
(62) în vederea asigurării unui cadru
economic sustenabil dezvoltării
reţelelor de comunicaţii electronice
şi a elementelor de infrastructură
fizică, entităţile prevăzute la alin. (1]
sau (2], ţinând cont şi de beneficiile
identificate de către ANCOM potrivit
alin. (6), pot impune, cu respectarea
principiului nediscriminării şi a
prevederilor alin. (11], tarife pentru
exercitarea dreptului de acces
inferioare—celor'-stabilite—conform
prezentului articol.

(62] în vederea asigurării unui cadru
economic sustenabil dezvoltării
reţelelor de comunicaţii electronice
şi a elementelor de infrastructură
fizică, entităţile prevăzute la alin. (1)
sau (2), ţinând cont şi de beneficiile
identificate de către ANCOM potrivit
alin. (6], pot impune, cu respectarea
principiului nediscriminării şi a
prevederilor alin. (11], tarife pentru
exercitarea dreptului de acces.

Alin. (63) al art. 6, pct. 2 se
modifică astfel:
(63] Furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice instalează şi
operează în mod gratuit puncte de
acces pe suport radio cu arie de
acoperire restrânsă pe, deasupra, în
sau sub infrastructurile fizice
proprietate publică sau privată a
statului sau unităţilor administrativautorităţile
teritoriale,
administraţiei publice centrale sau
locale care administrează aceste
bunuri ori entităţile care le au în
proprietate,
administrare,
concesiune, închiriere ori folosinţă
cu titlu gratuit neputând stabili
17

(63] Furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice instalează şi
operează puncte de acces pe suport
radio cu arie de acoperire restrânsă
pe,
deasupra,
în
sau
sub
infrastructurile fizice proprietate
publică sau privată a statului sau
unităţilor administrativ-teritoriale,
autorităţile administraţiei publice
locale
care
centrale
sau
administrează aceste bunuri ori
entităţile care le au în proprietate,
administrare, concesiune, închiriere
ori folosinţă cu titlu gratuit putând

Firmele telecom NU pot primi
gratuitate
pentru
exploatarea
reţelelor publice de comunicaţii
electronice şi a infrastructurii
aferente. Autorităţile administraţiei
publice centrale sau locale trebuie
să poată stabili tarife, taxe şi orice
alte
sume
pentru
folosirea
infrastructurii respective.

tarife, taxe şi orice alte sume pentru stabili tarife, taxe şi orice alte sume
ocuparea şi folosinţa acestor pentru ocuparea şi folosinţa acestor
infrastructuri fizice.
infrastructuri fizice.
Alin. (6^) al art. 6, pct. 2 se
modifică astfel:
(6'’^) Punctele de acces pe suport
radio cu arie de acoperire restrânsă
prevăzute la alin. (6^) trebuie să
respecte caracteristicile fizice şi
tehnice stabilite prin Regulamentul
de punere în aplicare (UE)
2020/1070 al Comisiei din 20 iulie
specificare
a
2020
de
caracteristicilor punctelor de acces
pe suport radio cu arie de acoperire
restrânsă în temeiul articolului 57
alineatul (2) din Directiva (UE)
Parlamentului
2018/1972
a
European şi a Consiliului de
instituire a Codului european al
comunicaţiilor electronice, accesul
gratuit—prevăzut—la—alift—(6*}
melu-zănd—atât—accesul—necesar
pentru conectarea puncte de acces
pe suport radio cu ario de acoperire
fiestrănsă—la o—reţea—publică—de
comunicaţii—electronice7—eât—şî
instalarea
accesul
pentru
branşamentelor necesare la reţeaua
do energie electrică.
(65)

Infrastructurile

fizice

proprietate publică sau privată a
18

(6*^) Punctele de acces pe suport
radio cu arie de acoperire restrânsă
prevăzute la alin. (6^) trebuie să
respecte caracteristicile fizice şi
tehnice stabilite prin Regulamentul
de punere în aplicare (UE)
2020/1070 al Comisiei din 20 iulie
specificare
a
2020
de
caracteristicilor punctelor de acces
pe suport radio cu arie de acoperire
restrânsă în temeiul articolului 57
alineatul (2) din Directiva (UE)
Parlamentului
2018/1972
a
European şi a Consiliului de
instituire a Codului european al
comunicaţiilor electronice.

Iniţiator amendamente,
Senator AUR Mircea DĂNEASA

statului sau unităţilor administrativteritoriale prevăzute la alin. (6 3
includ, printre altele, şi mobilierul
stradal, precum stâlpii de iluminat
public,

semnele

de

circulaţie,

semafoarele, panourile şi staţiile de
autobuz, de tramvai, metrou ori a
altor

mijloace

de

transport

în

comun."
Pct. 6 al art. 6 se modifică astfel:

11.

6. După articolul 26 se introduce
un nou articol, art. 26^ cu 6. După articolul 26 se introduce
un nou articol, art. 26b cu
următorul cuprins:
următorul cuprins:
„Art. 26^. - (1) în cadrul proiectelor
de
construire,
modernizare, „Art. 26^. - [1) în cadrul proiectelor
modernizare,
autostrăzilor, de
construire.
a
reabilitare
autostrăzilor,
a
drumurilor
expres
drumurilor reabilitare
expres
drumurilor
naţionale şi variantelor ocolitoare, drumurilor
persoana juridică care desfăşoară naţionale şi variantelor ocolitoare,
activităţi de interes public naţional persoana juridică care desfăşoară
în
domeniul
administrării activităţi de interes public naţional
administrării
domeniul
drumurilor
naţionale
Şl în
naţionale
autostrăzilor concesionate, precum drumurilor
Şl
şi, după caz, persoana juridică de autostrăzilor concesionate, precum
interes strategic naţional care şi, după caz, persoana juridică de
asigură
serviciul
public
de interes strategic naţional care
dezvoltare a infrastructurii de asigură
serviciul
public
de
19

o altă anomalie a acestui
proiect de lege constă în faptul că
operatorii telecom, deşi prestează o
activitate economică din care
câştigă foarte mulţi bani, au
pretenţia total nejustificată şi în
fond absurdă de a nu plăti nlciun fel
de taxe de instalare, de chirie şi nici
o parte din cheltuielile pentru
consumul
de
electricitate
al
propriilor echipamente, cu toate că
toate celelalte firme sau persoane
fizice sunt obligate prin lege să
plătească aceste lucruri. Această
exceptare de la plata taxelor este, pe
de-o parte, nepermisă şi ilegală, iar
pe
de
altă
parte,
complet
nejustificată
deoarece
profitul
firmelor telecom este imens şi mult
mai mare decât al majorităţii
firmelor care plătesc aceste taxe
către administraţiile centrale sau
locale.
Operatorii telecom şi alte
firme.din domeniu au primit mulţi
bani de la UE pentru implementarea
5G în'România. Mai mult, se acordă
în continuare fonduri prin diverse
programe, inclusiv prin PNRR. 20%
este procentul din Mecanismul de

transport rutier, au obligaţia să
asigure şi construirea sau, după caz,
modernizarea infrastructurii fizice
pentru reţelele de comunicaţii
electronice de mare viteză, parte
integrantă a acestor autostrăzi,
drumuri expres, drumuri naţionale
şi variante ocolitoare, infrastructură
fizică constând cel puţin în:
tubulatură
destinată
instalării
cablurilor
pentru
reţele
de
comunicaţii electronice de mare
viteză şi cabluri de alimentare cu
energie pentru echipamente de
comunicaţii
electronice,
canale
tehnice, camere şi/sau camerele de
vizitare şi conexiune, cu respectarea
normativelor tehnice aplicabile la
momentul construirii sau, după caz,
modernizării infrastructurii fizice.
Finanţarea
construirii
ori
modernizării infrastructurii fizice
pentru reţelele de comunicaţii
electronice de mare viteză se va face
din bugetulpersoanei juridice care
desfăşoară—activităţi—de—interes
public---- naţional---- în---- domeniu-l
administrării drumurilor naţionale
şi—aut-estrăzilor concesionate ori,
după caz,—difl—bugetul—persoanei
juridico do interes strategic naţional
eare—asigură—serviciul—public—de
dezvoltare—a—infrastructurii—de
20

dezvoltare a infrastructurii de
transport rutier, au obligaţia să
asigure şi construirea sau, după caz,
modernizarea infrastructurii fizice
pentru reţelele de comunicaţii
electronice de mare viteză, parte
integrantă a acestor autostrăzi,
drumuri expres, drumuri naţionale
şi variante ocolitoare, infrastructură
fizică constând cel puţin în:
tubulatură
destinată
instalării
cablurilor
pentru ‘ reţele
de
comunicaţii electronice de mare
viteză şi cabluri de alimentare cu
energie pentru echipamente de
comunicaţii
electronice,
canale
tehnice, camere şi/sau camerele de
vizitare şi conexiune, cu respectarea
normativelor tehnice aplicabile la
momentul construirii sau, după caz,
modernizării infrastructurii fizice.
ori
Finanţarea
construirii
modernizării infrastructurii fizice
pentru reţelele de comunicaţii
electronice de mare viteză se va face
din bugetulpersoanei juridice care
construieşte sau, după caz, deţine
respectiva infrastructură pentru
comunicaţii
reţelele
de
electronice de mare viteză.

redresare şi rezilienţă pe care
fiecare ţară din UE ar trebui să-l
aloce tranziţiei digitale.
Din aceste motive, nimeni
nu mai poate avea pretenţia de a
primi alţi bani de la buget pentru 5G
sau vreo derogare sau scutire de
taxe, făcute cadou prin lege.

transport rutier.
[2] Prin derogare de la prevederile Nemodifîcat.
art. 25, condiţiile tehnice şi
economice în care se realizează
accesul furnizorilor de reţele publice
de comunicaţii electronice la
infrastructura fizică prevăzută la
alin. [1] nu se supun aprobării
ANCOM.
Alin. (3) al art. 6, pct. 6 se
completează astfel:
(3) Persoanele juridice prevăzute la
alin.

(1)

acordă

acces

la

infrastructura fizică menţionată la
acelaşi alineat, în condiţii obiective,
transparente,

proporţionale

nediscriminatorii,

şi

tuturor

furnizorilor de reţele publice de
comunicaţii electronice care solicită
accesul

în

vederea

construirii,

instalării, întreţinerii, înlocuirii sau
mutării unor elemente ale reţelelor

(3) Persoanele juridice prevăzute la
alin.
CI) acordă acces la
infrastructura fizică menţionată la
acelaşi alineat, în condiţii obiective,
transparente,
proporţionale
şi
nediscriminatorii,
tuturor
furnizorilor de reţele publice de
comunicaţii electronice care solicită
accesul în vederea construirii,
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau
mutării unor elemente ale reţelelor
publice de comunicaţii electronice
de mare viteză, în condiţiile
legislaţiei care reglementează
construirea,
instalarea.
întreţinerea,
înlocuirea
sau
mutarea unor elemente ale reţea.

publice de comunicaţii electronice
Iniţiator amendamente,

de mare viteză.

Senator AUR Mircea DĂNEASA
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Accesul furnizorilor de
reţele publice de comunicaţii
electronice la infrastructura fizică în
vederea
construirii,
instalării,
întreţinerii, înlocuirii sau mutării
unor elemente ale reţelelor se face
numai dacă furnizorii deţin întreaga
documentaţie prevăzută de lege, cu
toate autorizaţiile necesare.

12.

Se introduce un nou alineat,
alin.(4)
(4)
Tarifele
de
acces
la
infrastructura fizică menţionată
la alin. (1) şi tarifele pentru toate
tipurile de acces realizat de
furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice prin
instalarea subterană de reţele şi
infrastructuri fizice necesare
susţinerii acestora, în ampriză, în
zona de siguranţă şi în zonele
limitrofe zonei de siguranţă a
autostrăzilor, drumurilor expres,
drumurilor
naţionale
şi
variantelor ocolitoare, precum şi
tarifele
aplicabile
tuturor
tipurilor de acces realizat de
furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice prin
instalarea
de
reţele
şi
infrastructuri fizice necesare
susţinerii acestora pe poduri,
podeţe, tuneluri şi alte lucrări de
artă, parte din infrastructura
categoriilor de drumuri anterior
22

Ţinând cont şi de discuţiile din
Camera Deputaţilor privind faptul
că nu este oportună plafonarea
tarifelor prin lege şi că ar trebui
legiferat un principiu de stabilire a
acestora, consider că cea mai
potrivită formulă este aceea prin
care persoanele care acordă acces la
infrastructurile fizice menţionate să
perceapă tarife la un nivel care să le
asigure
posibilitatea
de
a-şi
recupera
toate
costurile
generate
de
suplimentare
furnizarea acestui acces şi costurile
generate de impactul accesului
solicitat asupra planului de afaceri
al acestora, Stabilirea acestor tarife
va face obiectul aprobării ANCOM
aşa cum am menţionat cu ocazia
explicării amendamentului anterior.

menţionate, nu vor depăşi o
valoare
care
să
asigure
persoanelor juridice prevăzute la
alin. (1] posibilitatea de a-şi
recupera costurile suplimentare
generate de furnizarea acestui
acces şi costurile generate de
impactul
accesului
solicitat
asupra planului de afaceri al
acestora, în special în ceea ce
priveşte investiţiile ce vor avea
ca obiect infrastructura fizică la
care
se
solicită
accesul.
Dispoziţiile art. 19 alin. (2) nu se
aplică
acestor
tarife
iar
dispoziţiile art. 36 alin. (2) se
aplică
prin
raportare
la
prevederile prezentului alineat.
Iniţiator amendamente:
George-Cristian Tuţă • Deputat
Partidul Naţional Liberal, însuşit
de Senator PNL Laura luliana
SCÂNTEI

13. Codul Silvic art 39
(2) în raport cu durata obiectivului,
perioada de timp pentru care poate fi
aprobată
ocuparea
temporară
prevăzută la alin, fll este de maximum
10 ani, cu posibilitatea prelungirii pe

Art. 14.—[1} Prin derogare-do la art. Art. 14 se elimină.
39 alin. [2] din Legea nr. 46/2008
privind Codul Silvic, republicată în
Monitorul—Oficial—al—Romanici,
Par-toa I, nrr61-l din 12 august 2015,
€«—medlficările—şi completările
ultorioor-e,-tercnurilo caro fac parte
23

Nu este necesară această
derogare do la art 39 alin. (2] din
Legea nr. 46/2008 privind Codul
modificările
şl
Silvic,
cu
completările ulterioare, deoarece
termenul de 10 ani prevăzut în
actuala legislaţie este suficient de
mare şi se poate prelungi la nevoie.

perioade succesive de maximum 10 ani.

---- fondul---- forestier---- naţional
nocosaro—realizării—sau—extinderii
infrastructurii----- fizice----- destinate
susţinerii reţelelor do comunicaţii Se elimină.
electronico pot fi ocupate temporar
^e—întreaga—durată—a—realizării
kn-fărilor de construcţii cu privire la
clomontolo do infrastructură fizică şi
4€---- existenţă---- a---- reţelelor do
comunicaţii electronice respective.
(2) Sunt exceptate de Ia prevederile
aiwh—^49—terenurile—âm—fondul Se elimină.
forestier
naţional
dostinato
eonstit-uirii culoarului de frontieră şi
fâşiei do protecţie a frontierei do Iniţiator amendamente.
stat;—precum—şi—eele—destinate
realizării- unor obiective din cadrul Senator AUR Andrei BUSUIOC
Sistemului Integrat do Securizare a
Frontierei de- Stat.

Terenurile din fondul
naţional
destinate
forestier
constituirii culoarului de frontieră şi
fâşiei de protecţie a frontierei de
stat, precum şi cele destinate
realizării unor obiective din cadrul
Sistemului Integrat de Securizare a
Frontierei de Stat sunt oricum
exceptate de la orice fel de
construcţii civile, conform legislaţiei
actuale.

14. Codul Silvic art 37
construcţiilor
la
[11) Autorizarea
distanţe mai mici de 50 m de liziera
pădurii, în afara fondului forestier, se
face cu avizul structurii teritoriale a
autorităţii
publice
centrale
care
răspunde de silvicultură, în baza unei
documentaţii depuse cu localizarea în
coordonate stereografice 1970.

Art. 16
—derogare—de—la
provoderilo art. 37 alin. [11] din Art. 16 se elimină.
Ijegea nr. 46/2008 privind Codul
Silvic,—republicată—în—Mewtorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 611
din 12 august ^OlrSî-cu-modificăFile
şi—completările ulterioare, pentru
executarea lucrărilor-de construcţii
cu privire la infrastructura fizică
destinată—susţinerii—reţelelor—de
comunicaţii electronice aferente
24

Nu se poate face această derogare
de la Legea nr. 46/2008 privind
Codul Silvic deoarece lipsa unei
verificări din partea autorităţilor
competente poate duce la accidente
(incendii de pădure de la instalaţia
electrică etc.) sau la alte probleme.
Documentaţia necesară
amplasării acestor echipamente
este în cea mai mare măsură
standardizată, ceea ce face uşoară
redactarea ei. Practic, efortul
firmelor telecom este minimal şi nu
se justifică eliminarea lui în raport

roalizării-sau extinderii reţelelor de Se elimină.
comtinicaţii electronico la distanţe
mai mici do 50 metri do liziera
pădurii, în afara fondului forostior,
nu este nocosară obţinerea avizului Iniţiator amendamente,
structurii—teritoriale—a—auterita^H
Senator AUR Andrei BUSUIOC
publice centrale care răspunde de
silvicultură.

cu pericolele care poCapare.
motive
Există
multe
pentru care trebuie ca structura
teritorială a autorităţii publice
răspunde
de
centrale
care
silvicultură să facă o analiză şi să
dea un aviz înainte să fie construite
şi amplasate elemente de reţea de
comunicaţii la mai puţin de 50 metri
de liziera pădurii.
De exemplu, prezenţa
echipamentelor
radiative
ale
reţelelor de comunicaţii mobile în
preajma
pădurilor
afectează
echilibrele habitatelor, fauna şi
flora, mai ales polenlzatorii şi
păsările,
care
ajung să
fie
dezorientate de la câmpurile
electromagnetice
artificiale
generate de echipamentele tclecom.
Multe
studii
dc
specialitate,
recenzate, demonstrează dar acest
lucru. Mai mult, în SUA mor anual
milioane de păsări din cauza
turnurilor de telefonie mobilă.
Sunt şi situaţii în care, din
cauza consumului mare de curent
echipamentele se încing şi iau foc.
Aceasta poate duce uşor la incendii
de vegetaţie sau de pădure, care
apoi produc pagube foarte mari şi
sunt greu de stins. Mai mult, nimeni
nu-şi
asumă
responsabilitatea
pentru astfel de dezastre!
După cum a raportat
ExtremeTech. care are multă
experienţă în domeniul testării
echipamentelor IT&C, reţeaua 5G se
află într-un blocaj major din cauza
dispozitivelor mobile, deoarece
modemurile Qualcomm 5G (care se
regăsesc în telefoane, staţii şi
antene) nu pot face faţă căldurii.
După doar câteva minute de
utilizare, acestea se vor opri din
motive termice şi vor coborî înapoi

25

la viteze mai mici de date [4G].
Rapoartele realizate atât de PC Mag,
cât şi de Wall Street Journal
[paywalf] sugerează că telefoanele
5G au în mod constant probleme
atunci când sunt utilizate în medii în
care temperaturile ating sau
depăşesc 29,5 “C (85,1 ‘’F],

15. Lege nr. 107/1996 art. 49
(31} Obţinerea avizului de amplasament
şi a avizului de gospodărire a apelor
condiţionează eliberarea de către
autorităţile
administraţiei
publice
emitente a autorizaţiei de construire a
lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. fH.

Art. 17 se elimină.
Affc—47:------ —derogare—de—la
dispoziţiile art.—49 alin.
—âm
Legea—apelor—f»p-.—107/1996,—ea
modificărilo------si------- completările
ulterioare,----- lucrările----- standard
Se elimină.
prevăzute—la—art:—27-—alift:—^
executate pe construcţii existente pe
ape sau caro au legătură cu apele se
fac fără a Fi necesară omit-eFoa- Haui Inţiator amendamente,
aviz de-amplasamont.
Senator AUR Andrei BUSUIOC

16.

Art. 28 se modifică după cum
urmează:

Art 28. - (1) Avizele, acordurile sau
actele administrative enumerate în
anexa nr. 5 sau după caz, în anexa
nr. 6 se emit de către autorităţile,
instituţiile ori entităţile competente
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Art 28. - [1) Avizele, acordurile sau
actele administrative enumerate în
anexa nr. 5 sau după caz, în anexa
nr. 6 se emit de către autorităţile,
instituţiile ori entităţile competente

Orice construcţie care are
implicaţii asupra mediului trebuie
să se supună procedurilor de
autorizare şi verificare, specifice
legislaţiei de mediu.
Habitate, floră şi faună
există peste tot, inclusiv în zona
apelor. Acestea pot fi afectate
ireversibil de către prezenţa
staţiilor de radioemisie şl a
antenelor radiative, din reţelele de
comunicaţii electronice mobile.

Avizele de mediu implică evaluarea
impactului
asupra
mediului
(procesul EIM], pentru proiectul
public sau privat ce presupune
identificarea
evaluarea
Şi
corespunzătoare
a
efectelor
negative potenţiale, identificarea
alternativelor, stabilirea măsurilor
de reducere / evitare consecinţe
negative, consultarea şl implicarea
părţilor
interesate,
autorităţi
publice şi cetăţeni. Procesul EIM se
derulează în conformitate cu
Directiva
2011/92/UE privind

la cererea furnizorilor de reţele de
comunicaţii electronice sau a
operatorilor de infrastructură de
comunicaţii electronice, însoţită de
documentaţia specifică necesară
pentru
emiterea
avizelor,
acordurilor
sau
actelor
administrative respective, fora a fi
necesară emiterea prealabilă a unui
certificat de urbanism.

la cererea furnizorilor de reţele de
comunicaţii electronice sau a
operatorilor de infrastructură de
comunicaţii electronice, însoţită de
documentaţia specifică necesară
avizelor,
pentru
emiterea
actelor
acordurilor
sau
administrative respective.

[2) Autorităţile, instituţiile ori
entităţile competente au obligaţia să
preliminar
cererile
analizeze
prevăzute la alin. (1), în cazul
transmiterii unei cereri incomplete
solicitându-se completarea acesteia
în cel mult 40 zile lucrătoare de Ia
primirea cererii, cu menţionarea
completărilor necesar a fi efectuate
de către solicitant.

(2) Autorităţile, instituţiile ori
entităţile competente au obligaţia să
analizeze
preliminar
cererile
prevăzute la alin. (1), în cazul
transmiterii unei cereri incomplete
solicitându-se completarea acesteia
în cel mult 30 zile lucrătoare de la
primirea cererii, cu menţionarea
completărilor necesar a fi efectuate
de către solicitant.

Iniţiator amendamente,
(3) Actul administrativ al autorităţii
competente
pentru
protecţia
mediului
se
emite
conform
dispoziţiilor Legii nr. 292/2018
privind
evaluarea
impactului
anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1043 din 10 decembrie
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Senator AUR Andrei BUSUIOC

evaluarea
efectelor
anumitor
proiecte asupra mediului, transpusă
prin Legea nr. 292/2019 şi
evaluează alternativele fezabile ale
aceluiaşi proiect, face recomandări
pentru prevenirea, minimizarea şi
atenuarea efectelor negative. Toate
acestea sunt imposibil de realizat şi
livrat în termenul de 10 zile propus
în proiectul de lege, care este
complet nerealist şl nerezonabil.

2018.

17.

Alin. (1) al art. 48 se modifică
astfel:

OUG 195/2005
Art
71.(1) Schimbareadestlnaţieiterenuriloram
enajate ca spaţiiverzişi/sauprevăzute ca
atareîndocumentaţiile de urbanism,
reducereasuprafeţeloracestoraoristrăm
utarea lor esteinterzisă, indiferent de
regimul juridic al acestora.

Art.

48.
La articolul 71 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr.
1196 din 30 decembrie 2005,
aprobată,
cu
modificări
şi
completări,
prin
Legea
nr.
265/2006, cu
modificările şi
completările ulterioare, alineatul (1)
se modifică şi va avea următorul
cuprins:

Art.

„(1)
Schimbarea
destinaţiei
terenurilor amenajate ca spaţii verzi
şi/sau prevăzute ca atare în
documentaţiile
de
urbanism,
reducerea suprafeţelor acestora ori
strămutarea lor este interzisă,
indiferent de regimul juridic al
acestora, cu oxcopţie-c-azului-în-Gare
se realizează lucrări de construcţii
pentru infrastructwa-fizică-necesară
susţinerii—reţelelor--de comunicaţii

„(1)
Schimbarea
destinaţiei
terenurilor amenajate ca spaţii verzi
şi/sau prevăzute ca atare în
documentaţiile
de
urbanism,
reducerea suprafeţelor acestora ori
strămutarea lor este interzisă,
indiferent de regimul juridic al
acestora."
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48.
La articolul 71 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
1196 din 30 decembrie 2005,
aprobată,
cu
modificări
şi
completări,
prin
Legea
nr.
265/2006, cu
modificările şi
completările ulterioare, alineatul (1)
se modifică şi va avea următorul
cuprins:

MIcro-ecosl.stemul
urban
este
dezechilibrat prin schimbarea
destinaţiei terenurilor amenajate ca
spaţii verzi, inclusiv prin toalctarca
excesivă a fondului arbortcol, care
împiedică transmiterea semnalelor
în reţeaua 5G din zonă. în general,
întreaga tăiere pentru realizarea
coroanei copacilor nu trebuie să fie
mal mare de 15% din volumul
acesteia (5% = tăiere uşoară, 10% =
tăiere medie, 15% = tăiere
puternică), (cf. Femmig. 2010).
Această regulă se aplică inclusiv Ia
plantaţiile de aliniament însă multe
toaletări ale arborilor din Interiorul
oraşelor şi de-a lungul drumurilor
naţionale au fost în realitate
defrişări, întreaga coroană fiindu-le
tăiată în mod abuziv.

oloctronico.”
Iniţiator amendamente,
Senator AUR Andrei BUSUIOC

18.

Art. 5911
[8) Nu pot face obiectul modificării
unilaterale: a) perioada contractuală
iniţială;
b) adăugarea unor servicii noi,
contra cost.
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în cadrul art. 59^^ alineatul (8) se
adaugă o nouă literă (c) cu
următorul conţinut:
c) retragerea serviciilor asumate
prin contract fără a da
posibilitatea rezilierii
contractului.

Daca se retrag / înlocuiesc din
serviciile asumate, utilizatorul final
să poată renunţa la contract
Amendament propus de senator
Neagu lonuţ, grupul parlamentar
AUR
Senator Adrian Costea

