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AVIZ 

referitor la propunerea legislativă privind asigurarea accesului 

persoanelor fizice la servicii de Internet în bandă largă, la punct fig 

(b439/28.09.2021) 

În  temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind asigurarea accesului persoanelor 

Jizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix (b439/28.09.2021). 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 

În  temeiul art. S lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 12.10.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare: 

• dispoziţiile art. 3 din propunerea legislativă ("condiţiile tehnice şi econoynice în care se 

realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la eleynente de 

inf~astructură Jizică destinată instalării reţelelor publice de cojnunicaţii electronice în 

l ocal ităţil e în care util izatorii final i, persoane fizice, nu au acces la un serviciu de internet în 

bandă largă la punct fix, nu se supun aprobării ANCOM") pot genera o situaţie nedorită, în 



care cerinţele de la nivel local să fie mult mai relaxate faţă de ceea ce se întâmplă la nivel 

naţional; 

• în ceea ce piveşte măsura instituită prin art. 3 alin. (3), in sensul că "accesul la elementele 

de infrastructură fizică prevăzute la alin. (1) este gratuit pentru furnizorii de reţele publice de 

comunicaţii electronice", dat fund faptul că realizarea infrastructurii necesită deseori 

investiţii importante, ar trebui analizată posibilitatea impunerii unei taxe pentru accesul la 

elementele de infrastructură fizică pentru furnizorii de reţele publice de comunicaţii 

e ectronice. 

Preşedinte, 

Bogdan SIMION 
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