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Către 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 

Plângere prealabilă împotriva motivelor de expunere / fundamentare și a ordonanței cu 
privire la proiectul de OUG privind simplificarea procedurii de autorizare a executării 

lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de 
comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

Cerem în mod imperativ anularea acestui proiect de OUG, suspendarea tuturor 
procedurilor legate de el și a oricăror acte subsecvente ce decurg ca efect din el! 

Subscrisele: 

1) Asociația PRO CONSUMATORI, reprezentată legal de dl. COSTEL STANCIU - Președinte;

2) Asociația ALIANȚA PĂRINȚILOR, reprezentată legal de dl. CRISTIAN FILIP - Președinte;

3) Asociația PRO VITA București, reprezentată legal de dl. BOGDAN STANCIU - Președinte.

Toate trei cu sediul procedural ales la CABINET DE AVOCAT „ALEXANDRU MARINA-
IOANA”, din București, sector 2, str. Dimitrie Marinescu nr. 1 (unde solicităm să ne fie trimise 
toate documentele de corespondență și procedurale), prin Avocat ales ALEXANDRU MARINA-
IOANA, 

Plângere prealabilă împotriva motivelor de expunere și a ordonanței cu privire la 
proiectul de OUG privind simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de 
construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații 
electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în temeiul 
dispozițiilor art. 2 coroborat cu art. 7 și următoarele din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, actualizată, vă NOTIFICĂM următoarele: 

Având în vedere că subiectul în cauză este extrem de complex și necesită dezbateri 
ample, studii și analize de impact, precum și faptul că proiectul de OUG încalcă în mod flagrant 
atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care 
reglementează în mod imperativ exercitarea dreptului de proprietate precum și alte drepturi 
cetățenești, iar pe cale de consecință 

VĂ ÎNVEDERĂM că atât legiferarea tehnologiei 5G prin OUG cât și textul propus sunt 
neîntemeiate, nelegale și anticonstituționale. Mai mult, la Referendumul din luna mai 2019 
marea majoritate a românilor care au participat la vot și-au exprimat voința în sensul că NU 
mai vor ca legile importante să fie modificate prin ordonanțe de urgență. Faptul că 
dumneavoastră, reprezentanți ai guvernului încercați să modificați printr-un OUG nu mai puțin 
de nouă legi, dintre care unele foarte importante (Legea fondului funciar, Legea cadastrului, 
Legea de protecție a mediului, Legea asociațiilor de proprietari, Legea autorizării lucrărilor de 
construcții, Regulamentul general de urbanism etc.), reprezintă o sfidare fără precedent și 
inadmisibilă a voinței suverane a poporului român. Și pe toate acestea vreți să le modificați 
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doar printr-o simplă ordonanță de urgență, fără dezbatere în Parlament, fără verificări de 
constituționalitate, fără corelare cu unele directive europene, fără studii de impact, fără nimic! 
 În fapt, acest proiect de OUG nu este decât o lungă înșiruire de derogări de la legislația 
în vigoare, care ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și 
social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni. De exemplu, de ce proprietarii de 
rețele de comunicații sunt scutiți de la obținerea unor autorizații și de unele taxe iar toți ceilalți 
nu? Toate aceste derogări și încălcări ale legislației în vigoare se vor a fi făcute printr-o „lege 
specială” (art. 49, alin. 1), în condițiile în care Constituția României statuează că „Nimeni nu 
este mai presus de lege”! 
 De asemenea, proiectul de OUG are nu mai puțin de 50 de articole, mult prea multe 
pentru o ordonanță de urgență! O eventuală modificare a legislației în domeniu trebuie să se 
facă prin Legea 159/2016, care reglementează acest domeniu și nu prin alt act normativ. 
 
 CEREM ca subiectul tehnologiei 5G să fie analizat și dezbătut în Parlament - forul 
legislativ al statului. 
 
 Pe cale de consecință aveți obligația să anulați acest proiect de OUG, având în vedere 
că nu se justifică o asemenea legiferare. 
 
 Ordonanța de urgență este un act normativ care poate fi emis de Guvern numai într-o 
situație extraordinară, respectiv acea stare de fapt care pune în pericol interesul public (a se 
vedea Decizia nr. 1008 din 7 iulie 2009 a Curții Constituționale a României). Din nota de 
fundamentare a acestui OUG nu reies împrejurările care conferă urgența acestui act normativ! 
Ordonanța de urgență nu poate fi motivată pe criterii precum: nevoia armonizării legislației 
naționale cu cea comunitară, oportunitatea reglementării sau utilitatea reglementării, așa 
cum este stipulat în nota de fundamentare a acestui proiect de OUG. 
 
 Înțelegem necesitatea și utilitatea dezvoltării tehnologice, însă nu în detrimentul 
deteriorării unui mediu de viață sănătos și echilibrat și nici prin încălcarea legilor sau a 
Constituției. Înainte de toate este obligatorie respectarea întocmai a prevederilor constituționale, 
legale și de drept internațional. De asemenea „ritmul avut în vedere în Statele Membre ale 
Uniunii Europene” nu prevalează în fața respectării legii. La fel, nici „eliminarea barierelor din 
calea dezvoltării rețelelor 5G” nu trebuie să se facă cu orice preț, respectiv împotriva 
populației! 
 
 Deciziile insuficient verificate, cum este și cazul efectelor nocive a radiațiilor generate 
de tehnologia 5G, care nu au la bază studii de impact serioase, creează mari probleme când 
sunt implementate. Avem astăzi, din păcate, o listă lungă de eșecuri la nivelul Uniunii Europene 
în implementarea unor proiecte, ce au în comun câteva elemente definitorii. Toate au plecat 
de la premisa că aduc o îmbunătățire a calității vieții și a calității mediului și toate au sfârșit 
prin a afecta viața oamenilor și starea mediului înconjurător. Mai au însă în comun și faptul că 
pentru niciunul din cazurile respective nu s-a făcut un studiu consistent și responsabil asupra 
consecințelor implementării. 
 Amintim aici experimentul eșuat cu motoarele diesel pentru autovehicule. În anii ’90, 
doar 14% din autovehiculele vândute în Europa erau cu motoare diesel. Însă Comisia 
Europeană a cerut guvernelor să ofere facilități pentru aceste motoare (taxe mai mici etc.), în 
speranța că se va reduce emisia de CO2, dar fără a lua în calcul emisiile de oxizi de azot. 
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 Astfel, am ajuns astăzi cu peste 50% autovehicule diesel, poluare accentuată și 
perspectiva sumbră pentru zeci de milioane de posesori de astfel de autovehicule să nu le mai 
poată folosi! 
 Însă birocrații care iau decizii în Comisia Europeană nu au învățat nimic din acest caz și 
au continuat cu o serie de proiecte nefundamentate pe studii serioase. Au înregistrat astfel 
noi eșecuri în privința dezvoltării combustibililor biodiesel, care au fost finanțați degeaba cu 
miliarde de euro, cu biodieselul din ulei de palmier care s-a dovedit responsabil cu de trei ori 
mai multe gaze cu efect de seră decât motorina standard, cu peleții din lemn care au dus la 
defrișări masive, cu organismele modificate genetic care produc diverse boli și lista poate 
continua. 
 Aceste exemple arată clar că nu toate deciziile luate la nivelul Uniunii Europene sunt 
bune și corecte. S-au făcut și se fac multe greșeli, din diverse motive, dar mai ales atunci când 
se iau hotărâri fără analize temeinice și fără să se țină cont de vocea societății civice, care nu 
întâmplător este supranumită înțelepciunea poporului! 
 
 În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la articolul 191 este stipulat 
Principiul precauției. Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci 
când un fenomen, un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-
o evaluare științifică și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu suficientă 
certitudine a riscului. Pentru a fi în concordanță cu prevederile Uniunii Europene, vă solicităm 
să aplicați principiul precauției, așa cum au procedat și alte state și orașe europene în privința 
tehnologiei 5G și să opriți orice demers în vederea realizării operabilității acestei tehnologii. 
 
 O astfel de decizie ar fi în acord cu cele deja luate în numeroase alte țări. Astfel, pe 24 
martie, în Statele Unite, oficialitățile din orașul Portland, Oregon, s-au opus ferm instalării 
rețelelor 5G. Pe 5 aprilie, Curtea Supremă de Justiție din California a validat în unanimitate o 
ordonanță conform căreia companiile de telecomunicații sunt obligate să obțină mai întâi 
autorizații de la nivel local, nu federal, înainte de a instala orice antenă. 
  
 Patru zile mai târziu, în Italia, orașul Florența a invocat principiul precauției și a refuzat 
să dea undă verde pentru 5G, făcând referire la „ambiguitatea și incertitudinea organizațiilor 
supranaționale și private (cum ar fi ICNIRP)”, care au puncte de vedere care diferă foarte mult 
unele de altele, „în ciuda uriașei cantități de dovezi oferite de studiile publicate”, despre 
efectele asupra sănătății populației. Până acum, un district al Romei a votat împotriva testelor 
5G. Datorită presiunii publice mari, în Italia sunt așteptate și alte voturi, din patru consilii 
regionale, un consiliu provincial și alte consilii municipale. 
 
 În aceeași zi, în Rusia, ministrul Apărării a refuzat să transfere frecvențele necesare 
pentru operarea 5G, fapt care amână introducerea acestei tehnologii cu cel puțin câțiva ani. 
 
 Pe 31 martie, în Belgia, ministrul Mediului a anunțat că orașul Bruxelles nu va 
implementa 5G, argumentând că nivelele radiațiilor sunt imposibil de estimat iar „locuitorii 
orașului Bruxelles nu sunt cobai, a căror sănătate să poată fi vândută pentru profit”. 
 
 Germanii au semnat în masă o petiție, care a strâns un număr foarte mare de adeziuni, 
ce a fost înaintată Parlamentului țării în data de 4 aprilie, pentru a lansa o dezbatere pentru 
stoparea acordării licențelor 5G până la lămurirea impactului asupra sănătății. 
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 La aceeași dată, membrii Parlamentului din Olanda au insistat ca, înainte de orice 
aprobare dată instalării vreunei rețele 5G, să fie făcute suficiente studii științifice cu privire 
la efectele radiațiilor. 
 
 De asemenea, în Elveția a fost o adevărată revoltă națională împotriva tehnologiei 5G, 
iar la data de 10 aprilie Geneva a adoptat o moțiune pentru un moratoriu asupra acestei 
tehnologii, prin care i se cere Organizației Mondiale a Sănătății să monitorizeze studii științifice 
independente (adică fără conflicte de interese, respectiv nefinanțate de industria telecomuni-
cațiilor), care să evalueze efectele negative asupra sănătății, datorate sistemelor 5G. Această 
acțiune este puternic susținută de Federația Doctorilor Elvețieni, care spune că nu există 
niciun studiu și nicio dovadă științifică care să certifice siguranța noii tehnologii. Se anunță 
proteste masive ale populației până la eliminarea sistemelor 5G. 
 Daniel Buchs, medic și parlamentar regional din partea Partidului Creștin Democrat, ce 
conduce acțiunile pentru renunțarea la 5G în Elveția, spune: „Așteptăm un studiu serios și 
independent referitor la tehnologia 5G, care ar putea duce la evitarea unui scandal similar cu 
cel pe care lumea l-a experimentat cu azbestul. Mult timp azbestul a fost considerat sigur, dar 
în prezent este responsabil pentru moartea a peste 100 000 de oameni în fiecare an”. 
 
 Organizația Mondială a Sănătății a început studierea riscurilor ce pot proveni din 
expunerea la câmpuri radio. 
 
 Organizația Mondială a Sănătății are în derulare un proiect de evaluare a efectelor 
câmpurilor electromagnetice asupra sănătății. Recent, a lansat procedura de selecție pentru 
atribuirea contractelor de cercetare pentru studii care să analizeze şi să sintetizeze dovezile 
existente până în prezent. Aceasta înseamnă că anul viitor vom avea primele rezultate ale unor 
studii medicale oficiale, care vor arăta fără echivoc efectele nocive asupra sănătății ale undelor 
radio cu frecvențe în spectrul 5G. 
 
1) Efectele nocive asupra sănătății ale radiațiilor generate de tehnologia 5G 
 
 În ciuda controverselor care se derulează în societate de mulți ani referitoare la 
acțiunea nocivă sau lipsa acțiunii nocive a radiației 5G asupra sănătății umane, există un 
adevăr științific fundamental care face lumină în această polemică: în lumea vie toate 
procesele biochimice de la nivel celular au la bază procese electromagnetice. Orice celulă este 
în esență o unitate bio-energetică vibratorie, cu câmp electromagnetic propriu. Putem spune 
că omul și toate ființele vii sunt, din această perspectivă, ființe electromagnetice. De aceea, 
schimbările nivelului și tipului de radiație electromagnetică din mediu influențează fără 
echivoc omul și toată lumea vie. 
 
 Există la ora actuală suficient de multe studii care au detaliat acțiunea radiației 5G 
asupra sănătății umane. Efectele acesteia asupra omului se grupează în principal în trei arii de 
acțiune: 
 
 1. Efecte asupra fertilității: scăderea numărului de spermatozoizi la bărbat, creșterea 
incidenței avortului la femei; 
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 2. Efecte complexe de tip neurologic și hormonal: oboseală cronică, dureri de cap, 
scăderea puterii de concentrare, insomnii, depresie, anxietate; 
 3. Efecte de inducere a  cancerului prin afectarea controlului multiplicării celulare. 
Cele mai frecvente anomalii de control ale replicării celulare care apar după expunerea la 
radiația 5G sunt cancerele de sânge (leucemiile, limfoamele). 
 
 Aceste studii arată că tehnologia 5G are efecte negative asupra sănătății. Din acest 
motiv, folosirea ei trebuie analizată și prin prisma sănătății publice. 
 
 În nota de fundamentare a proiectului de OUG, la rubrica cu efecte asupra sănătății 
(punctul doi din secțiunea a 7-a) nu se menționează nimic, ca și cum ele nu ar exista! Totuși, 
nu se poate face o lege referitoare la radiațiile emise de sistemele 5G fără să se țină cont, până 
la ultimul detaliu, de problemele de sănătate ce pot apărea. 
 
 O greșeală foarte gravă de procedură este că inițiatorii acestui proiect de OUG NU au 
cerut aviz de la Ministerul Sănătății, deși cea mai importantă problemă este cea reprezentată 
de afectarea sănătății cauzată de dispozitivele 5G. Acest aviz a fost solicitat de la unsprezece 
ministere, dar exact de la cel care se ocupă cu sănătatea publică, nu. 
 În ciuda faptului că multe studii științifice și medicale arată că tehnologia 5G este 
nocivă sănătății și chiar invazivă, nu s-a făcut un studiu de impact asupra sănătății publice. 
Nici în România și niciunde în lume. 
 Avizul de la INSP, necesar operatorilor de telefonie nu este suficient, deoarece el 
reprezintă o simplă procedură, care solicită operatorilor de telefonie mobilă să se încadreze 
în niște norme. Numai că aceste norme nu sunt testate din punct de vedere medical. Iar avizul 
nu reprezintă un studiu medical și nici nu se bazează pe un studiu de sănătate publică. Mai 
mult, cei de la INSP au spus clar că nu e treaba lor, pentru că nu au în atribuții să facă astfel de 
studii. 

 Practic, în motivarea proiectului de OUG ați prezentat doar unele aspecte pozitive, dar 
nu ați menționat și consecințele negative asupra sănătății populației și ale mediului înconjurător, 
generate de tehnologia 5G. Această informare nici nu poate fi făcută, deoarece Ministerul 
Comunicațiilor sau ANCOM nu au făcut studii pe acest subiect. 
 
 În Comunicarea Comisiei Europene nr. 588/2016 se vorbește de implementarea 
rețelelor 5G printr-un „parteneriat între Comisie, statele membre și sectorul de profil”. Dar se 
omite aspectul cel mai important: OAMENII ȘI SĂNĂTATEA LOR! Acest parteneriat trebuie 
obligatoriu să cuprindă și societatea civică, pentru că asupra ei se răsfrâng toate efectele 
radiațiilor produse de rețeaua 5G. 
 
 Întotdeauna, sănătatea oamenilor este mai importantă și mai presus decât dezvoltarea 
tehnologică. Din acest motiv închidem fabrici dacă poluează prea mult, renunțăm la orice 
aparent „progres” dacă îmbolnăvește populația etc. La fel trebuie procedat și cu radiațiile 
emise de sistemele 5G: dacă nu ne afectează sănătatea le folosim, iar dacă ne îmbolnăvesc, 
renunțăm la ele și folosim alte soluții pentru comunicații. Degeaba creăm un „internet al 
lucrurilor” dacă oamenii nu mai sunt în stare să beneficieze de el din cauza problemelor de 
sănătate! 
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 În nota de fundamentare se spune că actuala legislație ar avea un „potențial impact 
negativ asupra dezvoltării tehnologice”, dar nu se spune nimic de impactul negativ al acestei 
tehnologii asupra sănătății publice! Ne întrebăm retoric: Care din ele este mai importantă? 
 
 Peste 10 000 de lucrări științifice de calitate (peer-reviewed) au arătat că radiațiile din 
domeniul de frecvențe folosite de tehnologia 5G afectează orice formă de viață, de la 
organisme simple - la om. Aceste referințe au fost publicate, în timp, de mulți oameni de știință 
onești, care nu au urmărit câștiguri personale din astfel de cercetări. Citarea acestor studii a 
fost făcută colectiv de peste 26 000 de oameni de știință din comunitatea internațională, în 
apelul lor împotriva sistemelor nocive 5G, adresat forurilor UE, CE si WHO, în ianuarie 2019. 
  
 În schimb, industriile care promovează ca business sistemele 5G - NU AU NICIUN 
STUDIU - care să arate că radiațiile 5G nu periclitează viața organismelor vii. Practic, 
promotorii tehnologiei 5G nu au niciun rezultat pozitiv al efectelor acestor radiații asupra 
oamenilor. Asta pentru că, în acord cu declarațiile lor publice, industria 5G nu a făcut studii 
asupra sănătății umane. Astfel, nimeni nu poate spune că radiațiile 5G sunt sănătoase, dacă 
nu a demonstrat aceasta! 
 
 Mai mult, în audierile din februarie 2019 din Congresul american, reprezentanții 
corporațiilor au declarat că nici măcar nu plănuiesc să facă studii ale efectelor radiațiilor 5G 
asupra oamenilor. Asta în condițiile în care au la dispoziție nenumărate resurse umane și 
financiare. 
 Ce înseamnă declarația publică a celor din industria 5G:  anume că nu există nici măcar 
studii pe animale (Animal Studies)? Răspunsul e evident: implementarea în România a sistemelor 
5G este echivalentă cu considerarea tuturor românilor drept cobaii pe care se testează această 
tehnologie! 
 Refuzul sistematic de a face studii comparative, arată faptul că ei știu ce concluzii vor 
rezulta! De fapt, ei au făcut astfel de studii, dar nu le fac publice pentru că rezultatele nu sunt 
în avantajul lor, iar lumea ar înțelege consecințele nefaste ale tehnologiei 5G și ar respinge-o. 
 
 O dovadă că radiațiile emise de sistemele 5G afectează sănătatea laolaltă cu tot ce este 
viu, reiese și din faptul că există tehnologii militare care operează, de zeci de ani, în benzile de 
frecvență cuprinse între 300 MHz și 300 GHz, cu lungimi de undă cuprinse între 1–1000 
milimetri, numite directed energy weapon (DEW). Microundele pe care tehnologiile 5G ope-
rează și vor opera sunt de obicei preferate de DEW, astfel încât, acest tip de dispozitiv este 
uneori numit armă cu microunde cu putere mare sau armă HPM. 
 
 Un exemplu de studiu care examinează efectele produse de radiațiile 5G este Raportul 
BioInitiative din anul 2012, actualizat în 2014, care a analizat peste 1 800 de studii medicale și 
științifice recente, ce arată clar că radiația emisă de tehnologiile Wi-Fi poate induce efecte 
adverse asupra tuturor funcțiilor organismului uman. 
 
http://bioinitiative.info/bioInitiativeReport2012.pdf?eid=xYTjq0qCPkIpupShnK3NWkJrWGteZ
MO13RO5JJ%2F8jIJ1NMQKexcUHxsogpXMh0HCAMzy53cxLmoH54b0MNprqznLTF%2FSwlDyUj
G%2BsPwbhtoj0g96 
 

http://bioinitiative.info/bioInitiativeReport2012.pdf?eid=xYTjq0qCPkIpupShnK3NWkJrWGteZMO13RO5JJ%2F8jIJ1NMQKexcUHxsogpXMh0HCAMzy53cxLmoH54b0MNprqznLTF%2FSwlDyUjG%2BsPwbhtoj0g96
http://bioinitiative.info/bioInitiativeReport2012.pdf?eid=xYTjq0qCPkIpupShnK3NWkJrWGteZMO13RO5JJ%2F8jIJ1NMQKexcUHxsogpXMh0HCAMzy53cxLmoH54b0MNprqznLTF%2FSwlDyUjG%2BsPwbhtoj0g96
http://bioinitiative.info/bioInitiativeReport2012.pdf?eid=xYTjq0qCPkIpupShnK3NWkJrWGteZMO13RO5JJ%2F8jIJ1NMQKexcUHxsogpXMh0HCAMzy53cxLmoH54b0MNprqznLTF%2FSwlDyUjG%2BsPwbhtoj0g96
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 Printre efectele nocive ale radiațiilor electromagnetice asupra sănătății se numără: 
cancerul, bolile cardiovasculare, deficiențele cognitive, distrugerea ADN-ului, impact asupra 
stării generale, deficiențele de memorie şi de învățare, insomnia, afectarea fertilității, avort, 
afectare neurologică, ADHD, stresul oxidativ etc. 
 Profesorul Olle Johansson de la Departamentul de Neuroștiințe al Universității 
Karolinska din Stockholm (Suedia) afirmă: „Până și despre câmpurile electromagnetice cu 
niveluri de doar 1/100 000 din cele la care suntem expuși în mod curent de la telefoanele 
mobile s-a descoperit că perturbă funcționarea complexă electrică desfășurată la nivel celular, 
producând vătămări ale ADN-ului, proteinelor, neuronilor și proceselor oxidative. Cu toate 
acestea, noi am permis dezvoltarea unui electrosmog1 de proporții aproape de neimaginat!” 
 
 O altă problemă de care nu se ține cont în proiectul de OUG este afectarea persoanelor 
din categoriile vulnerabile: copii, femei gravide, bătrâni, bolnavi etc. De exemplu, nu se prevede 
că în zona maternităților, a spitalelor, a școlilor și grădinițelor să nu se instaleze antene cu nivel 
mare de radiații. 
 
 Abordarea tehnologiilor noi, despre care apar dovezi că sunt nesănătoase, trebuie făcută 
pe baza principiului precauției. Acesta a fost invocat în multe apeluri internaționale referitoare 
la dispozitivele 5G, semnate de un număr semnificativ de oameni, din diverse domenii. De 
exemplu, site-ul 5G Space Appeal (https://www.5gspaceappeal.org/) a primit până în luna 
octombrie 2019 un număr total de 173 801 de semnături din 201 țări și teritorii, de la categorii 
de oameni care evaluează obiectiv impactul poluării electromagnetice asupra sănătății: 4 498 
oameni de știință, 6 553 de medici, 7 737 de ingineri, 9 459 de psihologi, psihoterapeuți și 
asistenți sociali, 4 135 de asistente, 553 de farmaciști, 3 157 de arhitecți și constructori, 267 
de persoane din domeniul biologiei construcțiilor, 329 de veterinari, 633 de apicultori, precum 
și numeroase persoane cu alte profesii sau oameni care nu și-au specificat profesia și peste 
1857 de organizații. 
 

 În România, zeci de mii de oameni au semnat pentru a-și exprima refuzul implementării 
sistemelor nocive 5G. Două astfel de petiții se găsesc aici: 
 

1)https://campaniamea.declic.ro/petitions/cerem-ministerului-sanatatii-sa-evalueze-implementarea-
tehnologiei-5g-in-romania  
 
2)https://www.petitieonline.com/cerem_interzicerea_implementrii_i_dezvoltrii_reelei_5g_in_romania 
 
 Poziție a luat și comunitatea academică românească, care, fiind în contact cu situația reală, 
obiectivă, a evoluției societății românești atât la nivel global cât și sectorial, este îngrijorată de 
iresponsabilitatea deciziei reprezentanților statului de a implementa tehnologiile 5G, în condițiile 
în care ramurile economice din România nu utilizează productiv spectrul actual de frecvențe 
și nici tehnologia existentă deja, la adevărata ei capacitate. 
 

 Cităm din Manifestul Academiei Române: 
 

 „În prezent, în societatea românească se cunosc doar parțial atât oportunitățile create 
de TIC şi IA, cât şi efectele folosirii nepotrivite şi chiar evoluțiile imprevizibile şi posibil necontro-
labile ale acestor tehnologii. Tehnologiile oferite de furnizorii de produse TIC evoluează într-un 
                                                           
1 Termen ce desemnează poluarea electromagnetică, datorată însumării tuturor radiațiilor emise în cadrul tehnologiilor 
wireless. 

https://www.5gspaceappeal.org/
https://campaniamea.declic.ro/petitions/cerem-ministerului-sanatatii-sa-evalueze-implementarea-tehnologiei-5g-in-romania
https://campaniamea.declic.ro/petitions/cerem-ministerului-sanatatii-sa-evalueze-implementarea-tehnologiei-5g-in-romania
https://www.petitieonline.com/cerem_interzicerea_implementrii_i_dezvoltrii_reelei_5g_in_romania
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ritm mult mai rapid decât cunoștințele şi mijloacele de acțiune ale multor potențiali utilizatori 
români. Nu există, încă, un program coerent, la nivel național, care să includă aspectele specifice 
noii revoluții industriale bazată esențialmente pe integrarea calculatoarelor, comunicațiilor și 
controlul obiectelor fizice.” 
 
2) Impactul negativ asupra mediului al radiațiilor emise de rețelele 5G 
 
 Consecințele asupra calității mediului nu au fost luate în considerare în nota de funda-
mentare a proiectului de OUG. Totuși, numeroși cercetători au demonstrat că radiațiile electro-
magnetice produse de sistemele de telefonie celulară afectează mediul înconjurător, fiind una 
din cauzele reducerii masive a numărului de insecte la nivel global (în special de albine) și a 
anumitor specii de păsări. Poluarea electromagnetică are același efect ca și pesticidele. 
 Aceste probleme trebuie analizate atent, deoarece se vrea instalarea unui număr foarte 
mare de antene, relee și alte dispozitive fixe, precum și folosirea unui număr și mai mare de 
terminale mobile 5G, atât în locuri populate de oameni, cât și pe câmpuri, în păduri, în arii 
protejate, în zone turistice etc. 
 Nu se pot face derogări de la legislația de protecție a mediului pentru a instala 
dispozitive care afectează mediul. Nu sacrificăm natura pentru ceva care ne îmbolnăvește și 
degradează mediul. 
 
 Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi sau reducerea 
suprafețelor acestora este interzisă indiferent de regimul juridic al acestora, fără excepție, 
inclusiv pentru operatorii de telefonie mobilă (art. 46, alin. 1). 

 Un studiu al SCHEER din 2018 (Comitetul științific al Comisiei Europene pentru riscuri 
privind sănătatea și mediul) clasifică radiația electromagnetică 5G ca risc emergent pentru 
populație și mediu. În el se afirmă că: „Lipsa unor dovezi clare pentru informarea și dezvoltarea 
ghidurilor de expunere la tehnologia 5G lasă deschisă posibilitatea unor consecințe biologice 
nedorite.” (pag. 14, par. 4.4). 
 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf 
 
Tot mai multe studii recente demonstrează același lucru: 
 
1) Wireless silent spring: 
 
http://www.sccma-mcms.org/Portals/19/SilentSpringAticle_color_pr2.pdf?fbclid=IwAR0Of9cmpdDC19EDz5-
u7wY0cZ-pB1kv-JZVheV5ipJ5cJVuPa2Tg_nPXtw; 
 
2) Un studiu care demonstrează impactul negativ al radiațiilor electromagnetice asupra copacilor: 
 
https://www.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278/; 
 
3) O analiză a problemelor pe care le creează câmpurile electromagnetice asupra mediului, 
precum și asupra albinelor, a fluturilor și a animalelor sălbatice: 
 
https://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/ 
 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
http://www.sccma-mcms.org/Portals/19/SilentSpringAticle_color_pr2.pdf?fbclid=IwAR0Of9cmpdDC19EDz5-u7wY0cZ-pB1kv-JZVheV5ipJ5cJVuPa2Tg_nPXtw
http://www.sccma-mcms.org/Portals/19/SilentSpringAticle_color_pr2.pdf?fbclid=IwAR0Of9cmpdDC19EDz5-u7wY0cZ-pB1kv-JZVheV5ipJ5cJVuPa2Tg_nPXtw
https://www.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278/
https://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/
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3) Încălcarea legislației în proiectul de OUG

Statul are obligația de a crea populației o situație de bunăstare fizică, mentală și socială 
completă. Legislația civilă transpune principiul constituțional al garantării ocrotirii sănătății, 
deoarece acesta face parte din valorile intrinseci ființei umane. 

În strânsă legătură cu dreptul la ocrotirea sănătății, statul este obligat să adopte și 
măsuri de ocrotire a dreptului la un mediu sănătos, așa cum prevede Constituția României: 

Art. 34 - Dreptul la ocrotirea sănătății 

(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătății publice.

Art. 35 - Dreptul la mediu sănătos 

(1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat
ecologic.

(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.
Art. 115 – Delegarea legislativă

(6) Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot
afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile şi îndatoririle
prevăzute de Constituție, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor
bunuri în proprietate publică.

În proiectul de OUG se folosesc termeni și expresii utilizate generic (cum ar fi „infra-
structură strategică”), care nu sunt definiți, sunt neexplicați, evazivi și care pot ascunde orice, 
dând naștere la multiple interpretări. Pe lângă faptul că s-au încălcat normele elementare de 
tehnică legislativă, învederăm că legea trebuie să fie întotdeauna clară, concisă și fără echivoc. 

Respingem încercarea autorităților de a desprinde autorizarea construirii în domeniul 
rețelelor de comunicații din legea construcțiilor 50/1991, cu modificările și completările ulte-
rioare, deoarece s-ar crea o mare discriminare între cetățeni, prin faptul că proprietarii de rețele 
de comunicații ar fi scutiți de la obținerea unor autorizații și de unele taxe iar toți ceilalți nu! 

Exemple de prevederi nefirești din proiectul de OUG sunt la art. 4, alin. 3 și art. 9, alin. 
1 care pretind că în cazul terenurilor unde nu se poate identifica proprietarul, altcineva poate 
lua decizii în locul lui! Această mențiune este o abordare superficială și eronată referitoare la 
dreptul la proprietate. De exemplu, cum se rezolvă situațiile în care proprietarul apare după 
un timp și constată că proprietatea lui a fost violată? 

Conform legislației naționale și internaționale, nicăieri nu pot fi amplasate elemente 
de infrastructură fizică fără aprobarea autorităților competente. Ceea ce înseamnă că, în mod 
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implicit, autoritățile pot refuza în mod justificat efectuarea oricăror lucrări sau construcții, mai 
ales când siguranța cetățenilor și a mediului ar putea fi periclitate. O astfel de situație rezidă 
din abordarea incorectă de la art. 6, alin. 1 unde, prin mențiunile care se fac nu se lasă 
posibilitatea autorităților de a refuza autorizarea instalării elementelor de infrastructură fizică 
în ariile naturale protejate, în zonele-tampon, în zonele de conservare durabilă, de management 
durabil, precum și în zonele de dezvoltare durabilă. 
 
 Prin art. 23, alin. 6 se elimină posibilitatea autorităților care reglementează instalarea 
rețelelor de comunicații de a refuza motivat cererile de autorizare. Practic, se menționează 
doar situația în care cererea se poate refuza din cauză că dosarul depus de solicitant este in-
complet. Astfel, dacă autoritatea publică are motive întemeiate să nu acorde o autorizație și 
totuși o acordă, înseamnă că încalcă legea actuală ca să respecte prevederile acestui OUG. Iar 
dacă respectă legea actuală și nu acordă autorizația, încalcă prevederile acestui OUG! Cu alte 
cuvinte, se creează o situație absurdă în care, orice ar face, încalcă legea! 
 De asemenea, autoritățile publice trebuie să poată opri oricând și legal funcționarea 
instalațiilor de comunicații, dacă au motive întemeiate, indiferent de natura acestora. De 
exemplu dacă oamenii acuză probleme de sănătate! 
 
 Prevederile art. 43 sunt nelegale și discriminatorii, raportat la faptul că se favorizează 
afaceri private în detrimentul beneficiului populației de bunul public. 
 
 Prin art. 50 este vădită intenția de a se modifica și Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, ca firmele de telecomunicații să poată face intervenții și 
lucrări asupra monumentelor istorice fără să aibă aprobarea specialiștilor sau a experților 
atestați, și fără să fie supravegheați și controlați de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, 
după cum prevede legea. 
 Mai mult, se vrea emiterea avizelor fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor 
Istorice, ceea ce ar fi foarte grav pentru patrimoniu național. Astfel s-ar crea un haos legislativ 
și procedural, ce ar urma să fie perpetuat prin nenumărate abuzuri. 
 Bunurile de patrimoniu și lăcașurile de cult ale poporului român sunt de o valoare 
inestimabilă și nu pot fi degradate oricând și oricum de firmele care vor să instaleze dispozitive 5G. 
 
 Într-o lege care reglementează domeniul rețelelor de comunicații mobile trebuie să se 
prevadă clar posibilitatea ca dispozitivele specifice să poate fi demontate dacă apar probleme, 
indiferent de natura lor și, mai ales, dacă sunt legate de sănătate. Altfel se ajunge în situația 
în care oamenii își vor căuta dreptatea în instanță, pentru a le înlătura. Iar astfel de cazuri sunt 
din ce în ce mai multe. 
 Numeroase instanțe de judecată din străinătate și unele din Romania au dispus demon-
tarea antenelor telecom de pe locuințe și școli, deoarece s-a dovedit fără echivoc impactul 
nociv al radiațiilor antenelor asupra sănătății oamenilor, mai ales apariția cancerului în 
rândurile locatarilor imobilelor și la elevii care frecventau acele școli. 
 De exemplu, sentința obținută în anul 2013 de un orădean, prin care instanța îi dă 
dreptate și acceptă, pentru prima oară în România, că emisiile antenelor GSM sunt nocive şi 
pot provoca inclusiv cancer cerebral. Magistrații Judecătoriei și-au motivat astfel decizia: „Deși 
nu există o certitudine şi probe absolute privind efectul nociv al radiațiilor electromagnetice 
asupra sănătății umane, această posibilitate nici nu poate fi exclusă în mod cert şi absolut, 
motiv pentru care adoptarea unei atitudini prudențiale este recomandabilă, ținând cont de 
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situația concretă în care se află reclamantul, care este o persoană mai sensibilă la aceste radiații, 
cu anumite antecedente medicale şi, ca urmare, raportat la persoana concretă a acestuia nu se 
poate exclude în mod cert şi absolut efectul dăunător al radiațiilor electromagnetice, chiar şi 
sub limita parametrilor legali admiși”. 

Într-un caz care s-a petrecut la Școala Elementară Weston din Ripon, opt copii cu vârsta 
sub 10 ani, din aceeași școală elementară, au fost diagnosticați cu cancer, confirmând temerile 
părinților că un turn cu antene de telecomunicații de lângă școală e de vină. Fiecare copil avea 
diferite tipuri de cancer: creier, rinichi, ficat și limfom. Antenele a fost oprite, deși proprietarul 
susținea că nivelurile frecvenței radio erau de 100 de ori sub limita federală! 

4) Încălcarea unor drepturi fundamentale ale cetățenilor

Se pune în discuție restricționarea unor drepturi fundamentale: dreptul la proprietate, 
dreptul de a fi informat cu privire la riscurile tehnologiei 5G etc. 

În expunerea de motive se folosește sintagma „exercitarea dreptului de acces pe proprie-
tăți”! În România nu există dreptul de a construi ceva pe o proprietate privată fără acordul pro-
prietarului. Legea fundamentală - Constituția României garantează dreptul la proprietate (art. 
44, alin. 2 - Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege). 

În consecință, „exercitarea dreptului de acces pe proprietăți” nu se poate face indiferent 
de regimul juridic al terenurilor și în niciun caz fără acordul proprietarului. În caz contrar se 
săvârșește infracțiunea de tulburare de posesie. 

De asemenea, președintele ANCOM nu poate decide în locul proprietarilor de imobile 
sau terenuri și nici în locul autorităților locale sau al autorităților cu atribuții în diverse 
domenii, așa cum se menționează în mai multe articole din proiectul de OUG (art. 44, alin. 9 
etc). 

Modificările pe care vreți să le aduceți la legea asociațiilor de proprietari, prin art. 16 
din proiectul de OUG, sunt complet neavenite pentru că încalcă până și principiile care stau la 
baza funcționării asociațiilor de proprietari, ca să nu mai vorbim de dreptul fundamental la 
proprietate și la decizie asupra ei. 

Un singur om nu poate decide în numele tuturor celorlalți proprietari, asupra proprietății 
acestora, deoarece aceștia nu l-au mandatat să facă aceasta, iar o ordonanță de urgență nu 
poate trece peste voința suverană a proprietarilor, considerând că are acordul lor prezumat. 

Mai mult, așa cum sunt formulate prevederile în proiectul de OUG se induce ideea că 
președintele asociației de proprietari nu poate refuza instalarea echipamentelor rețelelor de 
comunicații, considerându-se ca fiind un dat încheierea contractului între furnizorul de rețele 
de comunicații și asociația de proprietari. Acest lucru este complet inadmisibil și de 
neconceput deoarece nimeni și nimic nu te poate obliga să închei un contract referitor la 
proprietatea ta, dacă nu vrei acest lucru. Nimeni nu poate să-și dea consimțământul în locul 
altei persoane fără mandatul expres, în scris, al acesteia. 

Un astfel de contract nu poate avea orice durată, mai ales că nu se iau în considerare 
efectele pe termen lung ale radiațiilor emise de dispozitivele 5G asupra oamenilor. Contractul 
mai trebuie să cuprindă clauze clare și ferme prin care orice proprietar din imobil sau condominiu 
să-l poată rezilia oricând și imediat, atunci când apar probleme de sănătate sau de altă natură. 
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 De asemenea, un contract de închiriere a unui spațiu nu poate fi gratuit. El se negociază 
între părți, la prețul pieței. Contractul final, care include și prețul de închiriere va fi aprobat cu 
acordul majorității proprietarilor. 
 
 Dacă cineva intră pe proprietatea ta fără să-ți ceară voie și instalează un echipament 
fără să plătească chirie, care te mai și iradiază, iar apoi pretinde ca tu să-i plătești lui dacă vrei 
să folosești acel echipament este o formă de dictatură! Faptul că ați putut concepe un asemenea 
sistem fraudulos și discriminatoriu arată că serviți doar interesele financiare ale corporațiilor 
străine și nicidecum pe cele ale cetățenilor acestei țări. 
 
 Alineatul (2) de la art. 16 trebuie eliminat pentru că nu se poate ca o decizie de o așa 
mare importanță să fie luată numai de majoritatea celor prezenți, ei putând însemna doar un 
procent infim din numărul total de proprietari. Mai mult, se creează posibilitatea unui număr 
mare de abuzuri, făcute de cei puțini care vor să instaleze antene și care vor face ședințe și vor 
lua hotărâri în secret, fără cunoștința și acordul majorității proprietarilor. Astfel de acțiuni sunt 
ilegale și neconstituționale, deoarece se încalcă flagrant dreptul la proprietate și la decizia 
asupra ei. 
 
 De asemenea, ideea de „vecinătate” trebuie reconsiderată în cazul antenelor care emit 
radiații nocive sănătății, deoarece ele acționează pe o distanță mare. De aceea, toți proprietarii 
din imobil trebuie să-și dea acordul scris, pentru că toți sunt afectați direct de aceste radiații. 
Toți cei de pe o rază de cel puțin câțiva zeci de metri în jurul antenei sunt „vecini” cu ea. 
Deoarece intensitatea radiațiilor este foarte mare în proximitatea ei. 
 
 Informațiile menționate în alineatul (3) de la art. 16, cu privire la procedurile care 
urmează să se efectueze de către furnizorii de rețele de comunicații trebuie să fie complete și 
să cuprindă inclusiv explicații despre nivelul radiațiilor electromagnetice pe care le emit 
antenele, împreună cu referiri la cum afectează ele sănătatea. În cazul în care proprietarii care 
trebuie să ia decizia au nevoie de mai mult timp pentru a analiza aceste informații, pot amâna 
data adunării generale a proprietarilor. 
 
 Precum am mai precizat, și la alineatul (5) de la art. 16 menționăm că toți proprietarii 
trebuie să-și dea acordul expres pentru instalarea antenelor, deoarece toți sunt afectați de 
radiațiile lor. 
 Acest aliniat induce și ideea de consimțământ prezumat, care este exclus. Lipsa 
răspunsului scris al proprietarilor nu reprezintă un acord din partea lor. Absența răspunsului 
scris din partea proprietarilor, din indiferent ce motiv, nu poate fi substituită de un presupus 
acord prezumat. 
 
 Este foarte important ca autoritățile să înțeleagă odată pentru totdeauna că 
proprietarii imobilelor au dreptul fundamental de a decide la ce se expun, și că același drept îl 
au și muncitorii din fabrici sau din diverse instituții, unde aceste dispozitive 5G ar putea fi 
instalate. 

 Mai trebuie menționat că vreți să faceți toate aceste schimbări în legea asociațiilor de 
proprietari fără să vă consultați cu nimeni, nici măcar cu asociațiile de proprietari. 
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5) Renunțarea la introducerea în proiectul de OUG a unor proceduri ilicite

Referitor la introducerea în proiectul de OUG a „invenției” legată de autorizarea lucrărilor 
după ce ele au fost făcute și date în funcțiune, învederăm că în legislație nu poate exista un 
sistem în care autoritățile administrației publice să verifice „ex-post” respectarea prevederilor 
legale, respectiv să se verifice legalitatea acțiunilor după efectuarea lor. Această propunere 
halucinantă încalcă toate normele naționale și internaționale în domeniu și anulează însăși 
ideea de prevenție pe care autoritățile trebuie obligatoriu să o aplice și să o respecte. 

O altă procedură nefirească care se vrea a fi introdusă prin proiectul de OUG este 
„adoptarea tacită a autorizațiilor”. Procedura de autorizare a unei lucrări este un proces complex, 
care diferă de la o situație la alta, adeseori în mod semnificativ. În procedura de autorizare, 
autoritățile publice fac mențiuni specifice atât situației cât și lucrării, iar toate acestea nu pot fi 
posibile dacă autorizarea se face tacit. 

Adoptarea tacită a autorizațiilor ar urma să aibă ca efect eludarea procedurilor legale, 
obligatorii, mai ales într-o lucrare de un asemenea calibru și complexitate, fiind afectat în 
primul rând mediul de viață sănătos și echilibrat. 

Drept exemplu poate fi considerată situația în care proprietarii de rețele de comunicații 
depun dintr-o dată foarte multe cereri de autorizare, iar administrația publică nu poate să le 
soluționeze în timpul scurt stipulat în proiectul de OUG! În acest caz, în mod evident, vina nu 
este a administrației publice, deoarece nu are timpul efectiv să rezolve un număr așa mare de 
cereri, foarte repede, ceea ce înseamnă că nu poate fi pusă vreo culpă în sarcina autorității 
competente. În acest caz, ideea de adoptare tacită se îndepărtează de la spiritul Legii nr. 486/2003, 
care urmărește sancționarea funcționarilor publici care nu-și fac datoria, nu a autorităților publice 
care sunt în unele cazuri depășite de situație! 

În concluzie, este exclusă introducerea unor astfel de prevederi în acest act normativ. 

6) Încălcarea legislației internaționale prin introducerea tehnologiei 5G

Prin implementarea tehnologiei nocive 5G ni se încalcă dreptul la viață, prin afectarea 
sănătății, garantat de art. 2 din Convenția Drepturilor Omului, ratificată de România prin 
Legea nr. 30 din 18.05.1994 și consacrat de art. 22, art. 34 si art. 35 din Constituția României, 
care implică și eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potențial pentru 
sănătatea și bunăstarea sa. 

Mai multe acorduri internaționale cer imperativ eliminarea oricăror factori nesănătoși 
și agresivi pentru populație și mediu: 

1. Declarația Universală a Drepturilor Omului stabilește în art. 2 și 3: „Fiecare are dreptul la
viață, libertate și securitate personală”.

Strategia ONU asupra sănătății femeilor, copiilor și adolescenților, ce se desfășoară 
în perioada 2016 – 2030, are ca obiective creșterea ratei de supraviețuire prin reducerea 
mortalității materne și infantile, a progresului în asigurarea sănătății și stării de bine și reducerea 
numărului de decese și a bolilor generate de poluare.   
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Convenția asupra drepturilor copilului a ONU stipulează că statele vor face demersuri 
să asigure copilului un nivel de protecție și grijă necesar pentru binele său (art. 3), să asigure 
supraviețuirea și dezvoltarea copilului (art. 6) și prin art. 24, lit. c - să ia măsuri 
corespunzătoare împotriva bolilor - luând în considerare pericolele și riscurile poluării 
mediului. 

2. Organizația Mondială a Sănătății statuează dreptul oricărei ființe la un mediu de viață cu
minimum de riscuri pentru sănătate, precum și dreptul persoanei de fi sprijinită pentru
menținerea și promovarea sănătății de-a lungul vieții sale.

3. Orientările Strategice ale Națiunilor Unite din anul 2018, pentru sustenabilitate pe termen
lung a activităților din spațiul cosmic afirmă la pct. 2.2: statele si organizațiile internaționale
interguvernamentale trebuie să elimine riscurile asupra oamenilor, proprietăților, sănătății
publice și a mediului, legate de lansarea, operarea pe orbită și reintrarea în spațiul terestru a
obiectelor spațiale.

4. Convenția Africană asupra Conservării Mediului și Resurselor Naturale din anul 2017, susține
prin art. 13 că: „Părțile vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni, ameliora și
elimina cât de mult posibil efectele distructive asupra mediului, în special datorate substanțelor
radioactive, toxice și a altor substanțe și deșeuri periculoase.”

5. Consiliul Mondial al Uniunii Internaționale pentru Standardizarea Telecomunicațiilor
spunea în anul 2012 în felul următor: „Este necesar ca publicul să fie informat despre efectele
posibile ale expunerii la câmpuri electromagnetice și invită statele membre să adopte măsuri
potrivite în vederea respectării recomandărilor internaționale corespunzătoare pentru protecția
sănătății împotriva efectelor adverse ale radiațiilor electromagnetice.”

6. Rezoluția 1815 CE, din anul 2011, referitoare la informarea cetăţenilor asupra riscurilor de
sănătate generate de radiațiile RF, prevede că: „Trebuie luate toate măsurile rezonabile spre
a se reduce expunerea la câmpuri electromagnetice”. În ea se explică din ce cauză trebuie și
cum se pot evita comunicațiile wireless, în special în sau lângă creșe, grădinițe, școli, spitale,
locuințe şi locuri de muncă.

7. Summitul Mondial al Organizației Națiunilor Unite din anul 2002, prin paragraful 54 lit. k,
referindu-se la dezvoltarea durabilă, precizează că: „Există o nevoie urgentă de a crea  măsuri
mai eficiente în ceea ce privește politicile naționale și regionale legate de amenințările de
mediu asupra sănătății oamenilor.”

8. Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea sa din anul 1992, în principiul 2 scrie:
„Statele au responsabilitatea de a se asigura că activitățile din jurisdicția lor sau care sunt sub
controlul lor să nu cauzeze prejudicii mediului altor state sau dincolo de limitele jurisdicției
proprii.”

9. Cartea Mondială pentru Natură din anul 1982, susține prin art. 11 că: „activitățile ce pot
cauza o distrugere ireversibilă a naturii trebuie să fie evitate. Respectiv, dacă efectele adverse
nu sunt înțelese în totalitate, activitățile trebuie să fie întrerupte.”
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10. Tratatul Spațiului Cosmic din anul 1967, prin art. 9, cere ca: „Folosirea spațiului cosmic
trebuie să fie făcută astfel încât să se evite contaminarea sa, precum și fără a produce schimbări
adverse asupra pământului.”

11. Codul adoptat la Nürnberg în anul 1949 se referă la orice fel de experimente pe oameni și
include astfel efectele radiațiilor 5G asupra oamenilor. Aceste radiații sunt mari și cu un timp
de expunere continuu, ce nu a fost testat pentru siguranță înainte de a fi introdus pe piață.
Codul de la Nürnberg stabilește clar, chiar din art. 1: „Aprobarea voluntară a oamenilor este
absolut esențială”.

În concluzie, trebuie luate măsuri ferme și imediate în vederea protejării umanității şi 
a mediului, în conformitate cu imperativele etice şi acordurile internaționale. Și în niciun caz 
nu trebuie folosite tehnologii devastatoare pentru ele, cum este 5G. 

7) Alte probleme pe care le conține proiectul de OUG

Sintagma „infrastructură strategică”, menționată în nota de fundamentare, este tenden-
țios folosită, inducând populația în eroare deoarece rețeaua 5G nu este și nici nu poate fi 
strategică atâta timp cât ea este în proprietatea unor firme străine multinaționale și NU a 
statului român. 

Asta ne amintește de așa-zișii „investitori strategici” cărora li s-au dat fabrici și uzine 
pe un dolar și care apoi le-au distrus și le-au vândut la fier vechi, iar terenul l-au dat „rechinilor” 
(dezvoltatorii) imobiliari! Ne întrebăm: Cine are interesul să dețină și să controleze valorile 
strategice ale poporului român? 

Un exemplu este exploatarea minieră de la Roșia Montană, împotriva căreia o mare 
parte din populație a reacționat prompt și cu fermitate, atât față de încălcarea legilor cât și 
față de faptul că avuția țării ar fi fost jefuită, prin corupție și trădare la cel mai înalt nivel. 

Puse în această situație, autoritățile au fost obligate să se oprească. Ulterior, prin 
mijloace viclene, când au văzut că se încalcă legea și că nu se pot obține autorizațiile necesare, 
unii dintre cei foarte co-interesați de sumele mari de bani prefigurate, au revenit cu o tentativă 
înșelătoare, prin care au încercat să declare acel proiect „cauză de utilitate publică”! În condițiile 
în care nu resursele țării erau declarate de interes național, ci exploatarea lor de către o firmă 
străină! S-a încercat în mod ilicit folosirea tertipului declarării proiectului ca fiind de „interes 
național”, pentru că altfel firma nu ar fi obținut autorizațiile legale, obligatorii. 

Chiar dacă firma exploatatoare ne-ar fi luat aurul, argintul și alte metale prețioase iar 
statului i-ar fi dat doar o mică parte, deoarece redevențele sunt foarte mici, unii încercau să 
ne convingă, în mod manipulator, că totul este „în interesul României”!!! 
Prin proiectul de OUG referitor la tehnologia 5G autoritățile vor să recurgă la aceleași tertipuri 
ilicite și manipulatoare, declarând o rețea privată ca fiind „infrastructură strategică”! Iar asta 
numai după ce au văzut că altfel nu pot obține aprobările necesare. 

Mai mult, beneficiarul real al tehnologiei 5G NU este populația, cum în mod eronat se 
induce această idee, prin manipulare, ci furnizorii de servicii de telecomunicații care câștigă 
foarte mulți bani din aceste rețele. Profiturile afacerii 5G estimate la nivelul UE se ridică la 
peste 62,5 miliarde euro pe an, în doar patru sectoare luate în calcul (autovehicule, transporturi, 
utilități și sănătate). 
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De asemenea, trebuie precizat că utilizatorii nu ar resimți o mare diferență tehnică 
între sistemele care există acum pe piață și 5G. Specialiștii demonstrează că „magica” 
tehnologie 5G nu aduce o îmbunătățire semnificativă în domeniul comunicațiilor, nici măcar 
la viteza internetului. Benzile de frecvențe care s-ar folosi în primii ani sunt de la 600 MHz la 
6 GHz, iar viteza rețelelor 5G în benzile sub 6 GHz este similară cu cea a 4G sau 4,5G. Viteza 
4G LTE în anul 2019 este de sute de megabiți pe secundă, atingând un vârf de 1 gigabit/s. 
Aproximativ 90% din tehnologia 5G planificată pentru 2019-2021 este în benzile medii, adică 
aceleași sute de megabiți. În primii ani doar 10-20% din conexiuni ar fi pe frecvențe milimetrice, 
adesea cu viteze de un gigabit. 

Eric Xu, actualul președinte al Huawei, afirmă: „Clienții nu vor găsi nicio diferență materială 
între LTE și 5G. Deoarece 4G este robust, nu vedem multe cazuri de utilizare sau aplicații care 
să necesite ajutorul 5G.” 

Karri Kuoppamaki, VP Technology la T-Mobile, a dat următorul răspuns la întrebarea 
referitoare la creșterile așteptate de viteză: „Furnizorii mei îmi spun că 5G NR va fi cu 25% până 
la 50% mai rapid decât LTE.” O a doua sursă, cu informații similare, preconizează o creștere de 
aproximativ 20%. Nici măcar nu există prea multe date de testare efective, iar vânzătorii de 
echipamente sunt adesea prea optimiști.” 

Dar o îmbunătățire de 25% nu se numește „GENERAȚIE NOUĂ”! 

În concluzie, 5G pare mai mult o modificare de software, adăugată ușor și ieftin la 
multe stații de bază noi, denumite comercial „5G”. Standardul LTE a fost adesea atât de 
aproape de limita posibilă a lui Shannon, încât nu există prea mult loc pentru îmbunătățirea 
performanței primare. Tehnologia 5G este concepută pentru a utiliza mai mult spectru și mai 
multe antene, acestea fiind driverele principale în orice rețea de telecomunicații, dar asta 
înseamnă și mai multă putere de emisie și mai multă radiație electromagnetică generată. 
Singura diferență majoră față de 4G LTE este că 5G va permite blocuri de 400 MHz în benzile 
de frecvențe milimetrice, comparativ cu blocurile de 100 MHz în LTE. 

Surse: 

http://wirelessone.news/10-r/1025-no-material-difference-between-5g-lte 

http://wirelessone.news/10-r/1036-5g-nr-only-25-to-50-faster-not-truly-a-new-generation 

Tot de la producătorii de hardware pentru sistemele 5G aflăm că puterea consumată 
de dispozitivele fixe (antene) și mobile (telefoane) este cu mult mai mare decât la 
echipamentele 4G și apare în plus o supraîncălzire a acestor echipamente. Astfel, bateriile 
telefoanelor se epuizează mult mai repede iar temperatura crescută pune în pericol telefonul 
și utilizatorul. 

O altă problemă este suplimentarea nejustificată a cantității de spectru de frecvențe 
ce se atribuie spre utilizare serviciilor comerciale telecom. În România, în 2012 era alocat un 
spectru radio total de aproximativ 600 MHz în benzile de frecvențe utilizate pentru 2G, 3G și 
4G pentru serviciile comerciale de telecomunicații mobile, spectru disponibil în totalitate în 
orice zonă geografică de acoperire a oricărei celule telecom. 

http://wirelessone.news/10-r/1025-no-material-difference-between-5g-lte
http://wirelessone.news/10-r/1036-5g-nr-only-25-to-50-faster-not-truly-a-new-generation
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 După licitarea spectrului radio pentru 5G din prezent, cantitatea de spectru va crește 
cu încă aproximativ 300 MHz, ajungându-se la un total de 900 MHz spectru disponibil și 
utilizabil comercial! Peste 5 ani, în 2025 este planificat ca spectrul disponibil comercial să fie 
suplimentat cu încă 400 MHz pentru 5G!  
 Tot acest spectru suplimentar și poluarea electromagnetică aferentă densității 
conexiunilor sunt cumulative cu serviciile 2G, 3G și 4G existente, ce nu se vor desființa 
deoarece licențele de utilizare a spectrului vor fi valabile în paralel și pentru că vor exista în 
continuare utilizatori mobili cu terminale non-5G. Suplimentarea de spectru nu este justificată 
în contextul României, care are o bună infrastructură telecom (conexiuni fixe și mobile) și o 
cantitate de spectru care poate susține necesarul real de comunicații. Această creștere masivă 
a spectrului generează și o poluare electromagnetică proporțională, atât la nivel ambiental 
(infrastructură) cât și nivelul ocupațional (utilizatori). 
 În contextul amenințărilor și al unei securități cibernetice aflate încă în dezbaterile 
forurilor internaționale și lipsită de cercetare și rigurozitate din partea Statului Român, 
infrastructura de telecomunicații 5G devine inclusiv o vulnerabilitate în fața terorismului. De 
aceea se impun măsuri suplimentare de reglementare, de monitorizare și precauție în ce 
privește implementarea tehnologiilor 5G, nu numai pe frecvențele disponibile în prezent ci și 
pe cele preconizate a se da în folosință în viitorul apropiat, pentru serviciile de telecomunicații 
comerciale, de către Statul Român. 
 
 Un alt aspect prezentat eronat în nota de fundamentare a proiectului de OUG referitor 
la 5G este legat de sistemul RoAlert. Acesta funcționează cu ajutorul specificației Cell-Broadcast, 
prezentă în standardele de telefonie mobilă 2G, 3G, 4G și 5G, deci nu depinde eminamente de 
standardul 5G. Producătorii de terminale mobile au implementat selectiv această funcționalitate 
datorită utilizării ei selective. Au început recent să apară pe piață terminale compatibile, dar nu 
există o corelație sau dependență de 5G pentru a funcționa RoAlert. Așadar, sistemul RoAlert 
funcționează foarte bine și fără tehnologia 5G. 
 
 Referitor la impactul bugetar preconizat și influența asupra locurilor de muncă, mențio-
năm că ele sunt prezentate eronat în nota de fundamentare, fiind supraestimate, deoarece 
informațiile sunt rupte din contextul studiului la care se face referire. De exemplu, când se 
creează noi locuri de muncă în IT se angajează de regulă aceeași oameni care lucrau înainte 
pe funcții similare, ceea ce înseamnă că dispar o parte din locurile de muncă deja existente. 
Analiza ar trebui să precizeze nu doar câte locuri de muncă apar noi ci și câte se desființează, 
respectiv să arate bilanțul final al procesului. 
 
8) Necesitatea unor noi standarde pentru protecția sănătății 
 
 Poluarea câmpului electromagnetic, generată de antenele telecom, depinde de tipul 
antenei de emisie (unidirecțională, sectorială, omnidirecțională), de puterea de emisie (W) a 
echipamentului și câștigul antenei (dB), de gama de frecvențe (Hz) pe care le poate emite, de 
forma/tipul de undă și, poate cel mai important pentru protecția sănătății noastre, de 
modularea frecvențelor și caracterul pulsatoriu. 
  Experți în radiația câmpurilor electromagnetice precum și ingineri din cadrul IEEE au 
atras atenția că normele de securitate actuale și metodologiile de măsurare/monitorizare a 
poluării electromagnetice nu sunt deloc adecvate și nu pot să confere protecție față de 
efectele subtile nefaste pe care le generează dispozitivele de telecomunicații. 
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Mai ales că antenele și telefoanele utilizate în infrastructura de telecomunicații 
(telefonia mobilă 2G, 3G, 4G și 5G) sunt extrem de multe și necesită o acoperire teritorială 
foarte mare pentru a se justifica. 

Pe cale de consecință se impune crearea unor noi standarde de siguranță bazate pe 
expuneri cumulative şi interferența frecvențelor de comunicație ale rețelei de telecomunicații 
cu frecvențele de comunicare celulară, nu doar pe puterea degajată la un moment dat (SAR). 

Standardele trebuie să fie fundamentate pe durata expunerii, pe frecvență, pe lungimea 
de undă, pe modulația și mixarea frecvențelor, pe forma undelor, pe lățimea pulsului precum 
şi pe alte proprietăți semnificative din punct de vedere biologic. Chiar și cu actualele metodologii 
și standarde, limitele admise de expunere la EMF în anumite state ca Polonia, Bulgaria, China, 
Rusia, Franța și Belgia (cu limite regionale chiar mai mici, cum ar fi în Paris și Bruxelles) sunt 
stabilite la valori de până la ZECE ORI MAI STRICTE față de valorile admise în standardul 
internațional ICNIRP (valabil și în România, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1193/2006), 
tocmai pentru a reduce din impactul negativ al rețelei de telecomunicații asupra populației și 
mediului. Limitele expunerii publicului la radiațiile electromagnetice în țările menționate mai 
sus sunt: China 12 V/m, Rusia 25 V/m, Bulgaria 6.13 V/m, Polonia 6.14 V/m, Belgia - diferă 
pentru fiecare regiune (Bruxelles 6 V/m, Flandra 20,6 V/m, Valonia 3 V/m), în timp ce în 
România limita expunerii cetățenilor la radiațiile câmpului electromagnetic este de 61V/m. 

Mai mult, se recunoaște într-un studiu european şi chiar în „Strategia 5G pentru România” 
elaborată de ANCOM, că vor apărea focalizări necontrolate, atunci când se menționează „hot 
spots” în zonele aglomerate din „smart cities” sau stadioane, dar aspectul e neglijat sau tratat 
superficial (vezi pag. 12 din studiul european). 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf 

Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM), 
deși are atribuții clare ca instituție publică, reglementate prin lege, nu le îndeplinește conform 
bunelor practici, sau chiar refuză să le facă întocmai în ceea ce privește protecția populației 
care folosește sau nu servicii de radiocomunicații și care este expusă la radiațiile electro-
magnetice generate de serviciile comerciale și necomerciale de telecomunicații. Însă ANCOM, 
pentru a putea susține că realizează monitorizarea necesară pentru protejarea cetățenilor, 
face următoarele: 
• Măsurători mobile de emisii electromagnetice realizate FOARTE RAR. De exemplu, în
București s-au făcut de-a lungul a 7 ani doar 518 măsurători, publicate aici:
http://www.ancom.ro/masuratori-efectuate-de-ancom_5075
Se poate observa că aceste măsurători sporadice nu înseamnă monitorizare, ci eșantionare!
• Măsurători fixe continue (monitorizare), dar care NU sunt realizate la nivelul străzilor,
unde este densitatea cea mai mare de oameni și unde se măsoară nivelul de expunere EMF.
Senzorii sunt montați pe acoperișuri sau în balcoane, deasupra nivelului străzilor!

Informații din site-ul ANCOM: 

http://www.monitor-emf.ro/en/station-list/ 

În acest context al lipsei testărilor echipamentelor telecom și al monitorizării defectuoase 
ale emisiilor electromagnetice, reprezentanții ANCOM încearcă, în mod bizar, să dea asigurări 
că noile tehnologii 5G nu poluează electromagnetic!!! În condițiile în care expunerea 
populației la radiații, atât cea ambientală cât și cea ocupațională este în creștere exponențială, 
din cauza numărului și duratei crescute a conexiunilor la rețeaua telecom. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
http://www.ancom.ro/masuratori-efectuate-de-ancom_5075
http://www.monitor-emf.ro/en/station-list/


19 

Legislația națională este neactualizată în acest domeniu din anul 2006 (Ordinul Ministrului 
Sănătății Publice nr. 1193 din 29.09.2006 - Normele privind limitarea expunerii populației 
generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz), publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 895 din 03.11.2006, care transpune prevederi ale unei Recomandări a Consiliului 
Uniunii Europene: 519/1999). 

Așadar, în anul 2006 s-au transpus pe plan național recomandări din anul 1999, când 
abia erau utilizabile comercial rețelele 2G şi 3G, nici vorbă de 5G. Tot din anul 2006 datează și 
Hotărârea nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare 
la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. 
https://www.iprotectiamuncii.ro/legi/hg-1136-2006.pdf 

Dacă lucrătorii expuși temporar câmpurilor electromagnetice beneficiază de cerințe 
minime de securitate şi sănătate, atunci locuitorii, care vor fi expuși permanent acestor câmpuri 
de la antenele din apropierea locuințelor (dacă se vor instala rețele de telecomunicații 5G), de 
ce să nu beneficieze de norme care să le garanteze protecția sănătății şi a mediului? 

Din aceste motive, cerem actualizarea de urgență a standardelor naționale privind 
sănătatea populației și a mediului. 

9) Apelul internațional împotriva tehnologiei nocive 5G

Pentru o mai bună înțelegere a aspectelor menționate anterior şi pentru luarea 
măsurilor legale care să protejeze cetățenii României, vă invităm să parcurgeți cu atenție acest 
Apel internațional, la care subscriu foarte mulți oameni de știință. 

Apelul internațional intitulat „Stop 5G pe Pământ şi în Spațiu!”, adresat către Națiunile 
Unite, Organizația Mondială a Sănătății, Uniunea Europeană, Consiliul Europei și toate guvernele 
naționale, este semnat până acum de peste 48 de mii de persoane din 111 țări ale lumii și 
arăta consecințele nefaste ale implementării tehnologiei 5G asupra vieții de pe Pământ. 
Prezentăm mesajul acestui apel: 

„Noi, semnatarii, oameni de știință, doctori şi organizații de mediu precum și alte 
persoane […], solicităm oprirea de urgență a dezvoltării rețelelor wireless 5G (generația a 
cincea), incluzând 5G prin intermediul sateliților spațiali. 5G va crește masiv expunerea la 
radiații de frecvențe radio (RF), în plus față de rețelele de telecomunicații 2G, 3G şi 4G deja 
funcționale. Radiațiile RF s-au dovedit a fi periculoase pentru oameni şi mediu. Punerea în 
funcțiune a 5G reprezintă un experiment asupra umanității şi a mediului ce se definește în 
termeni de crimă în legislația internațională.” 

Apelul este tranșant: „Dacă planurile industriei de telecomunicații pentru 5G se 
concretizează, nicio persoană, animal, pasăre sau insectă de pe planetă nu va avea capacitatea 
de a evita expunerea, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, la nivele de radiație RF care sunt de 
zeci până la de sute de ori mai mari decât cele existente în acest moment, fără posibilitatea 
de a nu fi expus, nicăieri pe planetă. Aceste planuri legate de 5G amenință să provoace efecte 
serioase și ireversibile asupra oamenilor, precum şi distrugerea permanentă a tuturor 
ecosistemelor Pământului”. 

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad337f950b7766a640e4d/
1544213310960/Apel+interna%C5%A3ional++Stop+5G+pe+P%C4%83m%C3%A2nt+%C5%9Fi+%C3%AE
n+Spa%C5%A3iu.pdf?fbclid=IwAR1Bu-u4vpj4ZW9kawNXS5fXMckHcPV_7T02vrFAo 
G2HoKnWvhaZ1USQN0 

https://www.iprotectiamuncii.ro/legi/hg-1136-2006.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad337f950b7766a640e4d/1544213310960/Apel+interna%C5%A3ional++Stop+5G+pe+P%C4%83m%C3%A2nt+%C5%9Fi+%C3%AEn+Spa%C5%A3iu.pdf?fbclid=IwAR1Bu-u4vpj4ZW9kawNXS5fXMckHcPV_7T02vrFAo%20G2HoKnWvhaZ1USQN0
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad337f950b7766a640e4d/1544213310960/Apel+interna%C5%A3ional++Stop+5G+pe+P%C4%83m%C3%A2nt+%C5%9Fi+%C3%AEn+Spa%C5%A3iu.pdf?fbclid=IwAR1Bu-u4vpj4ZW9kawNXS5fXMckHcPV_7T02vrFAo%20G2HoKnWvhaZ1USQN0
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad337f950b7766a640e4d/1544213310960/Apel+interna%C5%A3ional++Stop+5G+pe+P%C4%83m%C3%A2nt+%C5%9Fi+%C3%AEn+Spa%C5%A3iu.pdf?fbclid=IwAR1Bu-u4vpj4ZW9kawNXS5fXMckHcPV_7T02vrFAo%20G2HoKnWvhaZ1USQN0
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad337f950b7766a640e4d/1544213310960/Apel+interna%C5%A3ional++Stop+5G+pe+P%C4%83m%C3%A2nt+%C5%9Fi+%C3%AEn+Spa%C5%A3iu.pdf?fbclid=IwAR1Bu-u4vpj4ZW9kawNXS5fXMckHcPV_7T02vrFAo%20G2HoKnWvhaZ1USQN0
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10) Soluții alternative la tehnologia 5G, pentru o dezvoltare sustenabilă și sănătoasă

Soluțiile pe care le propunem ca alternativă la implementarea infrastructurii de 
comunicații 5G sunt menite să asigure protecția sănătății oamenilor și a mediului precum și o 
dezvoltare durabilă, fără a epuiza resursele viitoarelor generații: 

1. Utilizarea conexiunilor fixe de date prin tehnologii existente non-radio (cabluri Ethernet,
fibră optică etc.), în situațiile în care utilizarea este fixă (de exemplu ATM-uri, POS-uri
bancare, roboți industriali, roboți medicali comandați de la distanță etc.) și acolo unde
operează marii utilizatori de transmisiuni de date (providerii de servicii digitale, compa-
niile/afacerile etc).

2. IoT (Internet of Things) este un caz similar soluției de mai sus (conexiuni cu latență
mică prin cabluri Ethernet, fibră optică etc.), marea majoritate a dispozitivelor IoT
„conectabile” fiind prezente în locații fixe, ne-mobile (Smart Home, Smart City, senzori
pe echipamente de utilitate publica etc). Excepție pot face cazurile gen Self-Driving
Cars care trebuie să comunice între ele pentru a-și semnala prezența, dar această
„tehnologie” poate fi dezvoltată și fără dependența de conexiuni la operatori telecom
de date mobile, respectiv prin tehnologii standardizabile mai „curate”, similare Bluetooth,
cu raza de acțiune strict necesară.

3. Utilizatorii casnici și utilizatorii medii de transmisiuni de date pot folosi în continuare
dispozitive ce funcționează exclusiv în spectrul de frecvențe deja existente și licențiate,
necesarul lor de acoperire și viteza fiind foarte bine asigurat de tehnologiile 4G sau
4,5G, surplusul de viteză asigurat de 5G nefiind substanțial necesar acestor
consumatori. Aceste lucruri sunt susținute inclusiv de marii producători de hardware
din domeniul telecom, cu estimări de creștere cu 20-25% a ratei de date în benzi de
frecvențe similare 4G și 4.5G.

4. Utilizarea spectrului de frecvențe mmWave de zeci de GHz doar în cazuri excepționale
(conexiuni fixe de date în zone unde cablarea este imposibilă și/sau utilizarea
conexiunii de bandă largă este temporară) și sub control strict al noilor și
corespunzătoarelor standarde de protecție a mediului și a sănătății omului, prin
monitorizare continuă (măsurători fixe și mobile) a emisiilor de radiații EMF în toate
zonele de acoperire 5G. Noile standarde trebuie create de entități independente de
industria telecom, prin participarea grupurilor internaționale, a oamenilor de știință
specializați în EMF şi sănătate, cu adevărat imparțiali şi fără conflicte de interese, ce
iau în calcul toate noile coordonate ale contextului tehnologic 5G (noi frecvențe
utilizate și densitate mult mai mare de conexiuni), urmărind parametrii suplimentari
de evoluție a celulei vii expuse la câmpul electromagnetic 5G (momentan nimeni nu
știe ce se întâmplă pe termen mediu și lung cu aceasta). În cazul omului, sunt
influențați inclusiv parametrii psihologici, pe lângă cei fiziologi, respectiv nu crește
doar temperatura (efectul termal al radiației electromagnetice).

5. Crearea unor noi standarde de siguranță bazate pe expuneri cumulative şi nu doar pe
puterea degajată la un moment dat şi, de asemenea, pe durata expunerii, pe frecvență,
pe lungimea de bandă, pe modulația frecvențelor, forma undelor, lățimea pulsului
precum şi pe alte proprietăți semnificative din punct de vedere biologic. Antenele
trebuie restricționate în spații specifice și identificabile public. Pentru a proteja
oamenii, antenele trebuie localizate departe de locuri în care oamenii locuiesc şi
muncesc şi excluse de pe căile publice de deplasare ale oamenilor. Pentru a proteja
animalele sălbatice, aceste antene trebuie excluse din parcuri naționale şi prezența
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lor să fie strict limitată în ariile îndepărtate ale Pământului. Pentru a proteja viața în 
ansamblul ei, sateliții pentru comunicații comerciale trebuie limitați ca număr şi 
interziși pe orbita joasă şi medie a Pământului. Rețelele fazate trebuie să fie interzise 
atât pe Pământ cât şi în Spațiu. 

6. Crearea și implementarea unor proceduri de planificare locală care să impună limite 
noi, specifice, ale emisiilor câmpului electromagnetic (EMF), în funcție de specificul 
zonei acoperite (densitatea și traficul de populație, arhitectura, potențialul de reflexie 
a undelor radio către zone sensibile etc). 

7. Elaborarea cadrului legislativ și a regimului legal agreat şi comprehensiv care să-i regle-
menteze pe cei ce vor purta responsabilitatea legală pentru distrugerea sau afectarea 
vieții sau a proprietății, rezultate din expunerea la 5G, fie terestră, fie spațială și moda-
lități drastice de sancționare în cazul nerespectării legii. 

8. Educarea populațiilor cu privire la excesul utilizării tehnologiei și poluarea câmpurilor 
electromagnetice generate atât de antene cat și de orice dispozitiv portabil conectat 
la rețeaua de comunicații, informarea cetățenilor, inclusiv a profesorilor şi doctorilor, 
asupra riscurilor de sănătate (pentru adulți şi copii) produse de radiații RF şi de ce 
trebuie şi cum pot ei evita comunicațiile wireless şi stațiile de bază, în special în sau 
lângă creșe, grădinițe, școli, spitale, locuințe şi locuri de muncă. 

9. Crearea unor grupuri internaționale de oameni de știință specializați în EMF, sănătate, 
biologie şi fizică atmosferică, în scopul de a dezvolta un cadru de reglementare 
cuprinzător care să garanteze că folosirea spațiului cosmic este sigură pentru oameni 
şi mediu, luând în considerare radiațiile RF, gazele de evacuare ale rachetelor, 
funinginea neagră şi reziduurile spațiale precum şi impactul lor asupra stratului de 
ozon, a încălzirii globale, a atmosferei şi a conservării vieții pe Pământ. Nu doar tehno-
logia terestră trebuie să fie sustenabilă, dar şi cea din spațiu, atât pentru adulți şi copii 
cât și pentru animale şi plante. 

 
11) Concluzii 
 
 Acest proiect de OUG ridică multe probleme, dintre care cele mai importante sunt cele 
legislative și de sănătate. Este imperios necesar să înțelegem că nu doar tehnologia contează 
ci în mod obligatoriu trebuie să ținem cont de toate celelalte aspecte implicate. 
 Este imperios necesară o analiză amplă, în detaliu, a tuturor aspectelor problematice, 
o verificare de constituționalitate, şi corelarea cu alte directive europene, realizarea unor studii 
de impact asupra sănătății publice etc. Toate acestea trebuie realizate în Parlament, care este 
forul legislativ al statului și nu se pot face printr-o simplă ordonanță de urgență. 
 
 Pe cale de consecință pentru toate motivele mai sus învederate și pentru nealterarea 
eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă solicităm anularea 
acestui proiect de OUG. 
 
 Acest document reprezintă plângere prealabilă împotriva motivelor de expunere și a 
ordonanței cu privire la proiectul de OUG privind simplificarea procedurii de autorizare a 
executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor 
de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 
Cerem în mod imperativ anularea acestui proiect de OUG și a oricăror acte subsecvente ce 
decurg ca efect din el. 
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În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act 
de rea credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca în 
mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente 
care reglementează în mod imperativ exercitarea dreptului de proprietate precum și alte drepturi 
cetățenești. 

Acest fapt aduce grave prejudicii securității vieții umane și a mediului înconjurător, 
astfel obligându-ne, împotriva voinței noastre să declanșăm toate procedurile legale împotriva 
oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație. 

Prezenta notificare reprezintă atât înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere 
cu privire la dispozițiile legale încălcate, situația de fapt creată precum și prejudiciul iminent 
ce poate fi generat asupra securității vieții și a mediului înconjurător, astfel încât să nu puteți 
să spuneți că nu aveți cunoștință de situația învederată. 

Totodată, prezenta notificare reprezintă plângere prealabilă împotriva proiectului de 
OUG și a motivelor de expunere / fundamentare privind simplificarea procedurii de 
autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară 
susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, prin care solicităm anularea de îndată a acestui proiect, iar în caz contrar, 
înțelegem să facem uz de toate căile prevăzute de lege pentru a cere suspendarea 
proiectului de OUG pentru care solicităm anularea și a tuturor procedurilor legate de el, 
precum și a oricăror acte ulterioare ce pot apărea ca efect al legiferării acestui proiect de act 
normativ. 

Asociația PRO CONSUMATORI, reprezentată legal de dl. COSTEL STANCIU - Președinte; 

Asociația ALIANȚA PĂRINȚILOR, reprezentată legal de dl. CRISTIAN FILIP - Președinte; 

Asociația PRO VITA București, reprezentată legal de dl. BOGDAN STANCIU - Președinte. 

Prin Avocat ales ALEXANDRU MARINA-IOANA 

Data: 28.10.2019 
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2. Federația Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România, prin reprezentant

Francisc Simon;
3. Cooperativa Dacia Unită, prin reprezentant Valerică Bulboacă;
4. Fundația de Dezvoltare Locală "Speranța", prin reprezentant Elena Cucu;
5. Fundația Inimă de Copil, prin reprezentant Anna Cristina Burtea;
6. Fundația Institutul pentru cercetări psihosociale şi bioetică, prin reprezentant Gabriela
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7. Fundația pentru Copii „Sfântul Sava” de la Buzău, prin reprezentant Milea Mihail;
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22. Asociația Bioflora, prin reprezentant Ghetu Simona Maria;
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29. Asociația Civică pentru Viață, prin reprezentant Adi-Maria Simoiu;
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32. Asociația Consiliul Unirii, prin reprezentant Dragoș Șerban Popovici;
33. Asociația Creștin Ortodoxă Mama Olga Piatra Neamț, prin reprezentant Arsene Ciprian;
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38. Asociația Europa Veche - Asociația pentru Cultură, Educație și Valori Europene, prin
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39. Asociația Familia Ortodoxă, prin reprezentant Ionel Ieremia;
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41. Asociația FIREŞTE, prin reprezentant Preja Horea-Alexandru;
42. Asociația Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prin reprezentant Dan

Grăjdeanu;
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44. Asociația Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Cunoașterii Umane, prin reprezentant
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45. Asociația IOANNIS, prin reprezentant Cezar Avarvarei;
46. Asociația Învață să Zbori, prin reprezentant Ioana Huiduc Manolescu;
47. Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților, prin reprezentant Marina-
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53. Asociația Mișcarea „Focul Dacic”, prin reprezentant Ioan Toroican; 
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57. Asociaţia Orante, prin reprezentant Elena Dulgheru; 
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76. Asociația Turism Verde-Green, prin reprezentant Constantin Șerban; 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu privire la 

infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

Promovarea actului normativ este determinată de următoarele aspecte: 

- necesitatea simplificării procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura fizică 

necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în vederea dezvoltării accelerate a reţelelor de comunicaţii 

electronice de nouă generaţie; 

- iminenta organizare a procedurilor de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a unora dintre frecvenţele 

radio care vor fi utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de nouă generaţie ("Licenţele"); 

- dezvoltarea cât mai rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice de nouă generaţie va contribui în mod 

semnificativ la dezvoltarea tehnologică a României şi la operaţionalizarea noilor tehnologii, inclusiv 5G, pe scară 

largă în ritmul avut în vedere în Statele Membre ale Uniunii Europene; 

- existenţa unui cadru legal adecvat care să simplifice procedurile administrative care trebuie îndeplinite pentru 

instalarea reţelelor de comunicaţii electronice reprezintă o necesitate pentru a asigura o participare 

corespunzătoare la procedura de selecţie pentru acordarea Licenţelor şi maximizarea beneficiilor statului rezultate 

din această procedură; Licenţele vor conţine, printre altele, obligaţii de dezvoltare/acoperire, care presupun 

atingerea anumitor niveluri de acoperire teritorială/a populaţiei până la anumite date; în condiţiile în care 

dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice apte să susţină furnizarea de servicii de comunicaţii electronice 

5G presupune, printre altele, instalarea unui număr semnificativ de microcelule, precum şi instalarea legăturilor 

de fibră optică corespunzătoare între acestea, activităţi în legătură cu care sunt aplicabile procedurile 

administrative de autorizare a lucrărilor şi prevederile actelor normative în domeniu care le reglementează, este 

imperios necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să asigure fezabilitatea stabilirii şi 

asumării unor obligaţii de acoperire care să poată fi îndeplinite în termene cât mai scurte; 

- Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 42912019 ("Strategia"), reprezintă un 

element fundamental pentru dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice de nouă generaţie care stabileşte 

anumite obiective strategice în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice de nouă 

generaţie, printre care lansarea rapidă a serviciilor în ritmul avut în vedere în Statele Membre ale Uniunii Europene: 

astfel, în anul 2020, începând cu zonele cele mai atractive comercial, respectiv marile centre urbane, vor fi 

desemnate trei oraşe "fanion" în care reţelele de nouă generaţie vor avea atât suport, cât şi piaţă de desfacere, 

fapt ce face necesară, în acord cu cele menţionate anterior, adoptarea în regim de urgenţă a prezentului proiect 

de act normativ; 

- Strategia propune recunoaşterea SG drept infrastructură strategică, crucială pentru dezvoltarea durabilă, 

economică şi socială a României şi eliminarea cu celeritate a barierelor în calea dezvoltării reţelelor SG, bariere 

ridicate îndeosebi de regimul în vigoare aplicabil pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; astfel, 

Strategia a identificat procesul de autorizare ca un obstacol semnificativ concret care inhibă în mod nejustificat 

dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice şi reprezintă o barieră absolută în calea dezvoltării tehnologiei 

SG, fiind necesară rezolvarea cu celeritate a acestui obstacol, prin adoptarea unui act normativ în regim de urgenţă 

care să simplifice procesul de autorizare a instalării infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice; 
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- adoptarea prezentului proiect de act normativ este necesară anterior emiterii de către Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii ("ANCOM") a caietului de sarcini în cadrul procedurii de 

selecţie pentru acordarea Licenţelor, astfel încât să permită impunerea unor obligaţii de acoperire care să poată 
fi îndeplinite în mod efectiv în termene scurte, datorită simplificarii procedurilor de autorizare; 

- neadoptarea în regim de urgenţă a proiectului de act normativ poate afecta calitatea participarii furnizorilor de 
reţele de comunicaţii electronice în cadrul procedurii de selecţie pentru acordarea Licenţelor, cu consecinţe 

negative semnificative atât asupra potenţialului şi ritmului de dezvoltare a noilor tehnologii în domeniul 
comunicaţiilor electronice, cât şi asupra sumelor încasate la bugetul de stat în anul 2019 cu titlu de taxă de licenţă, 

fiind afectat potentialul de realizare a veniturilor bugetare prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2019. 

1. Descrierea situaţiei În contextul evoluţiei permanente a tehnologiei şi a beneficiilor incontestabile pe 

actuale care aceasta le aduce dezvoltării societăţii, s-a intensificat necesitatea promovării 

unui set de acţiuni coerente şi armonizate în sensul extinderii şi modernizării 

infrastructurii digitale la nivelul Uniunii Europene. 

Conştientizând importanţa tehnologiei în toate ramurile economiei, dezvoltarea 

infrastructurii digitale a devenit dezideratul Uniunii Europene, a cărui concretizare 

a fost urmărită prin stabilirea obiectivelor "Agendei digitale pentru Europa" din 2010 

a Comisiei Europene ("Agenda digitală pentru Europa"), transmisă la scurt timp 

după lansarea de către aceasta a "Strategiei Europa 2020" pentru ieşirea din criză şi 

pregătirea economiei Uniunii Europene pentru provocările deceniului următor. 

Obiectivul general al Agendei digitale pentru Europa este de a aduce beneficii 

economice şi sociale durabile datorită unei pieţe unice digitale bazate pe internetul 

rapid şi ultrarapid şi pe aplicaţiile interoperabile. 

În acest sens, Comisia a susţinut că trebuie întreprinse mai multe eforturi pentru a 

asigura introducerea şi adoptarea de către toate statele membre a benzii largi la 

viteze tot mai mari, atât prin intermediul tehnologiilor fixe cât şi al celor pe suport 

radio, precum şi pentru facilitarea investiţiilor în noile reţele de internet 

ultrarapide, deschise şi competitive, care vor reprezenta arterele economiei 

viitorului. Acţiunile trebuie să se concentreze pe acordarea stimulentelor necesare 

încurajării investiţiilor private, completate de investiţii publice vizând obiective 

alese cu atenţie, fără a remonopoliza reţelele, precum şi pe ameliorarea alocării 

spectrului de frecvenţe radio. 

Între domeniile de acţiune ale agendei se numără şi asigurarea unui acces rapid şi 

ultrarapid la internet la un preţ competitiv, pe o scară largă pentru o creştere 

economică puternică, pentru crearea de locuri de muncă, pentru prosperitate şi 

pentru a garanta cetăţenilor accesul la conţinutul şi serviciile dorite, precum şi 

garantarea acoperirii universale de bandă largă la viteze mărite. 

În acest scop, Comisia promovează adoptarea unor politici care trebuie în principal 

să conducă la reducerea costurilor implementării serviciilor de bandă largă pe întreg 

teritoriul UE, garantând o planificare şi o coordonare adecvate şi reducând povara 

administrativă. 

De asemenea, în cadrul acţiunilor coordonate în domeniul comunicaţiilor electronice 

s-a prevăzut obligaţia statelor membre de a lua măsuri, inclusiv prin adoptarea unor 

dispoziţii legislative, privind facilitarea investiţiilor în banda largă, precum 

asigurarea faptului că potenţialii investitori sunt asociaţi în mod sistematic la 

construcţiile civile, la stabilirea drepturilor de trecere, la identificarea 
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infrastructurilor pasive care se pretează pentru cablare şi pentru upgradarea 

cablajelor existente în clădiri. 

Prin "Agenda digitală pentru Europa - promovarea digitală a creşterii în Europa" 

("Agenda digitală pentru Europa - promovarea digitală a creşterii în Europa") 

Comisia a stabilit obiective ambiţioase, promovând o economie europeană fără 

frontiere prin crearea unei pieţe digitale unice având la bază punerea la dispoziţia 

tuturor europenilor a benzii largi de bază până în 2013 şi garantarea, până în 2020, 

a accesului tuturor europenilor la internet cu viteze mult mai ridicate, de cel puţin 

30 Mbps şi a unor abonamente cu conexiuni la internet de peste 100 Mbps pentru cel 

puţin 50% din gospodăriile europene. 

În acord cu strategiile promovate prin Agenda digitală pentru Europa - promovarea 

digitală a creşterii în Europa, a fost adoptată Directiva nr. 2014/61 /UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de reducere a costului 

instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză ("Directiva nr. 

2014/61/UE"). 

La nivel naţional, obiectivele promovate de Uniunea Europeană au fost preluate şi 

adaptate specificului naţional prin "Strategia Naţională privind Agenda Digitală 

pentru România 2020" ("Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru 

România 2020"), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015, care a trasat o 

serie de linii strategice de dezvoltare, printre care şi încurajarea accesului la 

infrastructura pasivă deja existentă şi simplificarea procedurilor de autorizare 

pentru dezvoltarea noilor reţele. În scopul implementării obiectivelor propuse, 

acţiunile preconizate constau inclusiv în propunerea şi adoptarea de acte 

administrative şi normative având ca finalitatea crearea unui cadru legislativ coerent 

care să vină în sprijinul dezvoltării de reţele de comunicaţii în bandă largă. Una 

dintre măsurile preconizate în Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru 

România 2020 a fost şi transpunerea Directivei nr. 2014/61 /UE. 

În completare, "Planul naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation 

Network)" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2015 încurajează accesul la 

infrastructura pasivă existentă în scopul planificării în mod eficient a dezvoltării 

reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză. 

Directiva nr. 2014/61 /UE a fost transpusă în legislaţia naţională prin 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 ("Legea nr. 15912016") 

Legea nr. 159/2016 a fost concepută ca un act normativ care să includă atât 

reglementările europene cuprinse în Directiva nr. 2014/61 /UE, cât şi în art. 11 şi 

art. 12 ale Directivei Cadru nr. 2002/21 /CE privind un cadru de reglementare comun 

pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice. 

La 27 iunie 2018 Comisia Europeană a transmis Parlamentului European şi Consiliului 

un Raport privind implementarea Directivei nr. 2014/61 /UE, a impactului produs de 

măsurile promovate prin aceasta şi a progresul făcut în scopul atingerii obiectivelor 

propuse ("Raportul"). 

Potrivit Raportului, operatorii de comunicaţii electronice consideră că, urmare a 

aplicării dispozitiilor Directivei, au existat îmbunătăţiri în ceea ce priveşte accesul 
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la infrastructura fizică (inclusiv la infrastructura fizică interioară) şi la informaţiile 

referitoare la acestea. Totuşi, există încă loc de îmbunătăţire, operatorii indicând 

că s-au înregistrat progrese limitate în sprijinirea coordonării lucrărilor civile, 

facilitarea procesului de solicitare a autorizaţiilor de lucrări civile sau facilitarea 

accesului la clădiri pentru instalarea infrastructurii in clădiri. 

Cu privire la procesul de autorizare a lucrărilor, Comisia reţine însă că în planul 

disponibilităţii informaţiilor privind autorizaţiile şi procedurile de acordare a 

acestora nu s-au înregistrat progrese. Termenele pentru soluţionarea cererilor de 

autorizare nu au fost puse în aplicare în toate statele membre şi doar câteva state 

membre au optat să facă posibilă depunerea electronică a cererilor de autorizare. 

În acest context, Raportul Comisiei cuprinde o serie de acţiuni recomandate a fi 

întreprinse de către statele membre, printre care şi asigurarea unei eficienţe mai 

mari a procedurilor de autorizare şi promovarea unei mai bune cooperări între 

autorităţile de reglementare. 

Pe lângă Raport, la nivelul Uniunii Europene, simplificarea procedurilor de autorizare 

aplicabile în domeniul instalării reţelelor de comunicaţii electronice şi a 

infrastructurilor fizice care le susţin reprezintă şi a reprezentat o preocupare 

permanentă şi ulterior adoptării Directivei 2014/61 /UE. 

În acest sens, prin Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şfa Consiliului 

din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului European al Comunicaţiilor Electronice 

(reformare) ("Codul European al Comunicaţiilor") s-au stabilit măsuri suplimentare 

de simplificare a procedurilor administrative, una dintre acestea constând în 

eliminarea autorizaţiilor pentru instalarea punctelor de acces radio cu arie de 

acoperire restrânsă (Art 57 par 1 ). 

În România, în ciuda progresului înregistrat atât la nivelul legislaţiei primare (Legea 

nr. 15912016), cât şi la nivelul legislaţiei secundare, reprezentate de deciziile emise 

de preşedintele ANCOM, există în continuare un potenţial semnificativ de 

simplificare a procedurilor administrative de obţinere a autorizaţiilor de construire 

şi a avizelor pentru instalarea infrastructurilor fizice necesare susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice, precum şi în domeniul exercitării dreptului de acces pe 

proprietăţi. Simplificarea acestor proceduri administrative este necesară deoarece 

cadrul legislativ actual, aplicabil ca regulă tuturor lucrărilor de construcţii, nu 

conţine suficiente reglementări adaptate specificului lucrărilor de construcţii din 

domeniul comunicaţiilor electronice - lucrări cu grad mare de repetabilitate, 

destinate susţinerii de echipamente, care presupun de exemplu amplasarea, 

consolidarea sau desfiinţarea de stâlpi, piloni, ori canalizaţii subterane şi care pot 

avea ca obiect şi utilizarea unor elemente de infrastructură fizică existente. 

Astfel, Considerentul (28) din Preambulul Directivei 2014/61 /UE stabileşte 

posibilitatea Statelor Membre de a lua unele măsuri pentru simplificarea procesului 

de autorizare, cum ar fi introducerea aprobării tacite în caz de lipsă a unui răspuns 

în termen din partea autorităţii emitente sau exceptarea anumitor categorii de 

lucrări de mică amploare sau standard de la cerinţa obţinerii autorizaţiei. De 

asemenea, acelaşi considerent confirmă posibilitatea Statelor Membre de a excepta 

anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice de la cerinţa obţinerii 

autorizatiei. Toate aceste facilităţi nu au fost însă transpuse prin Legea nr. 
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159/2016, fiind necesară transpunerea lor imediată in contextul apropiatei proceduri 

de selecţie pentru acordarea Licenţelor. 

La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea tehnologică continuă reprezintă un obiectiv 

permanent in contextul in care digitalizarea pătrunde accelerat in toate domeniile, 

aducând creşteri de productivitate şi promiţând soluţii revoluţionare, dar solicitând 

totodată conectivitate omniprezentă şi capacităţi enorme de date. 

În prezent, dezvoltarea tehnologică se raportează, în principal, la dezvoltarea 

tehnologiei 5G ca element de bază pentru implementarea reţelelor de comunicaţii 

electronice de nouă generaţie. Tehnologiile din familia 5G vin cu capacităţi şi viteze 

de transfer de cel puţin 1 O ori mai mari decât generaţia precedentă, întârzieri ale 

pachetelor de date de cel puţin 10 ori mai mici şi posibilitatea de a conecta un număr 

mult mai mare de dispozitive şi obiecte, ceea ce va operaţionaliza aplicaţiile loT 

(internetul lucrurilor). Pe lângă creşterile de calitate, se înregistrează câştiguri 

semnificative de stabilitate a comunicaţiilor şi de eficienţă energetică, iar 

posibilităţile inovatoare de administrare a reţelelor permit personalizarea serviciilor 

de date mobile în funcţie de caracteristicile utilizatorilor individuali, ceea ce 

promite o eficienţă fără precedent a utilizării spectrului şi are potenţialul de a 

antrena inovaţia în toate domeniile. Astfel, printre noile modele economice şi de 

afaceri bazate pe reţelele de comunicaţii electronice de nouă generaţie 5G, loT şi 

digitalizare, se preconizează industrii complet automatizate, linii de producţie 

robotizate, vehicule autonome, agricultură de precizie intens mecanizată, 

telemedicină şi chirurgie la distanţă, realitate augmentată şi virtuală, locuinţe şi 

oraşe inteligente. Nu există, de fapt, sectoare economice sau sociale in care 5G şi 

avântul pe care il va da internetului lucrurilor să nu aibă capacitatea de a furniza 

inovare, beneficii de productivitate şi avantaje competitive. 

Beneficiile preconizate ale tehnologiei 5G au determinat consens la nivel mondial cu 

privire la necesitatea de a instala cât mai rapid această nouă tehnologie de 

comunicaţii. Uniunea Europeană recunoaşte "importanţa reţelelor de foarte mare 

capacitate precum 5G ca factor esenţial al competitivităţii Europei pe piaţa 

mondială" şi şi-a propus prin Comunicarea 2016/588 a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor

Un plan de acţiune privind 5G in Europa 1, "implementarea coordonată şi promptă a 

reţelelor 5G in Europa, printr-un parteneriat între Comisie, statele membre şi 

sectorul de profil". 

Comunicarea Comisiei incurajează statele membre să elaboreze "foi de parcurs 

naţionale privind implementarea 5G" şi prevede ca element cheie "alinierea foilor de 

parcurs şi a priorităţilor pentru o implementare coordonată a 5G in toate statele 

membre, vizând introducerea primelor reţele până in 2018 şi trecerea la o 

introducere pe scară largă in scopuri comerciale cel târziu până la sfârşitul anului 

2020". 

În plus, planul european propune statelor membre identificarea, armonizarea şi 

acordarea de noi resurse de spectru radio, diminuarea barierelor administrative la 

instalarea reţelelor, organizarea de teste la nivel paneuropean pentru a cataliza 

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5c-eurove-action-IJ/an-and-accomr>an\'ing-sta0-working
document. 
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transformarea inovaţiilor tehnice în soluţii efective pentru întreprinderi şi un buget 

masiv de cercetare-dezvoltare. 

În acord cu cele stabilite la nivelul Uniunii Europene, în România, tehnologia SG este 

considerată un obiectiv prioritar în vederea dezvoltării reţelelor de comunicaţii 

electronice de nouă generaţie, beneficiile acesteia, precum şi direcţiile de acţiune 

şi măsurile care trebuie luate în vederea realizării acestui obiectiv fiind prevăzute 

în Strategie. 

În cuprinsul Strategiei este recunoscută necesitatea simplificării procedurilor de 

autorizare existente în prezent. Astfel, adoptarea unui act normativ care să 

simplifice procedurile de autorizare, asigurând dezvoltarea durabilă a reţelelor de 

comunicaţii electronice pe teritoriul României, în conformitate cu direcţiile indicate 

în secţiunea 7.2 din Strategie, reprezintă un element important pentru 

implementarea în mod corespunzător a Strategiei. 

În ceea ce priveşte direcţiile de acţiune şi măsurile necesare pentru implementarea 

tehnologiei SG în România, stabilite prin Strategie, ANCOM va organiza până la finalul 

acestui an procedura de selecţie pentru acordarea Licenţelor. Dincolo de preţurile 

de pornire, care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului ca referinţă, şi cele care 

vor fi efectiv plătite de titularii licenţelor, care vor rezulta în urma procesului de 

selecţie, prin caietul de sarcini emis de ANCOM se vor stabili, printre altele, 

obligaţiile de acoperire teritorială/a populaţiei pe care vor trebui să le îndeplinească 

titularii licenţelor. Pentru a asigura îndeplinirea acestor obligaţii este necesară 

dezvoltarea rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice de nouă generaţie, apte să 

susţină furnizarea de servicii de comunicaţii mobile SG. În cadrul acestui proces, un 

loc important îl ocupă procedurile administrative care trebuie îndeplinite pentru 

obţinerea autorizaţiilor de construire şi barierele administrative semnificative 

asociate acestora, rezultate din numărul mare de avize care trebuie obţinute, a 

căror necesitate este discutabilă în numeroase situaţii, precum şi din termenele lungi 

în care poate fi obţinută autorizaţia de construire, prin raportare la complexitatea 

procesului. 

În aceste condiţii, este imperios necesară promovarea în regim de urgenţă a 

proiectului de act normativ privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor 

de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice. Adoptarea în regim de urgenţă a actului normativ va face 

posibilă dezvoltarea accelerată a reţelelor de comunicaţii electronice de nouă 

generaţie în România şi, în concret, stabilirea prin caietul de sarcini al procedurii de 

selecţie pentru acordarea Licenţelor a unor obligaţii de acoperire care pot fi 

îndeplinite într-un termen scurt şi care, în consecinţă, pot fi asumate de participanţii 

la procedură, toate acestea asigurând operaţionalizarea tehnologiei SG în ritmul 

avut în vedere la nivelul Uniunii Europene pentru Statele Membre, precum şi 

încasarea sumelor de bani prevăzute în bugetul pentru anul 2019 ca venituri 

bugetare, rezultate din taxele de licenţă ce urmează a fi achitate de titularii 

licenţelor acordate în urma procedurii de selecţie. 

11• În cazul actelor Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

normative care transpun 

legislaţie comunitară sau 

creează cadrul pentru 
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aplicarea directă a 

acesteia, se vor specifica 

doar actele comunitare în 

cauză, însoţite de 

elementele de identificare 

ale acestora 

2. Schimbări preconizate În considerarea efectelor constatate la nivelul Uniunii Europene cu privire la 

implementarea de către statele membre a prevederilor Directivei nr. 2014/61 /UE şi 

a recomandărilor transmise de către Comisie prin Raportul din 2018, precum şi în 

considerarea obiectivelor trasate la nivel naţional de Strategia Naţională privind 

Agenda Digitală pentru România 2020 şi de Strategie, adoptarea prezentului act 

normativ se impune în regim de urgenţă. 

Proiectul de act normativ are ca scop crearea unui cadru unitar, organizat şi coerent 

privind procesul de autorizare a lucrărilor de construcţii pentru infrastructura fizică 

necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, cuprinzând într-un singur 

act reglementările aplicabile domeniului comunicaţiilor electronice, din perspectiva 

condiţiilor de utilizare a imobilelor şi de amplasare a elementelor de infrastructură 

fizică, a categoriilor de lucrări supuse avizării şi autorizării, a documentaţiei 

necesare şi a procesului de recepţie la terminarea acestora. 

Proiectul de act normativ clarifică anumite concepte introduse prin Legea nr. 

159/2016, care au primit în practică interpretări diferite. În acest sens, se 

precizează faptul că dreptul de acces recunoscut de lege în favoarea furnizorilor de 

reţele de comunicaţii electronice permite acestora să efectueze lucrări de 

construcţii, iar noţiunea de infrastructură fizică nu priveşte fibra optică neechipată, 

conform definiţiei date de Directiva nr. 2014/61 /UE. 

Întrucât posibilitatea exercitării efective a dreptului de acces pe proprietăţi, sau la 

elementele de infrastructură fizică deţinute de alţi operatori de reţea, este 

esenţială pentru dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice, se instituie un 

cadru care să permită accesul mai facil al furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice la terenurile pe care ar urma să fie construite elementele de 

infrastructură fizică, indiferent de regimul juridic sau destinaţia acestor terenuri. 

Astfel, proiectul de act normativ propune modificarea dispoziţiilor legale în vigoare 

referitoare la posibilitatea amplasării infrastructurii fizice necesare susţinerii 

reţelelor de comunicaţii electronice pe terenuri agricole (indiferent de clasa de 

calitate a acestora), pajişti permanente, terenuri forestiere, spaţii verzi, terenuri 

care fac parte din arii naturale protejate. Prevederile cuprinse în proiectul de act 

normativ au în vedere faptul că, de regulă, impactul lucrărilor de construcţii 

necesare amplasării de noi infrastructuri fizice necesare susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice este relativ redus, întrucât acestea nu necesită utilizarea 

unor suprafeţe mari de teren, precum şi faptul că executare unor lucrări de 

construcţii în anumite zone poate fi necesară pentru a permite furnizori lor de reţele 

de comunicaţii electronice să îşi îndeplinească în termenele scurte prevăzute de 

lege, sau impuse de autorităţile de reglementare, obligaţiile pentru a asigura 

funcţionarea sistemului RO-ALERT În toate cazurile, lucrările de construcţii în zonele 

supuse unui regim special de protecţie vor fi executate cu respectarea condiţiilor 

impuse de autorităţile competente. Prin proiectul de act normativ nu se acordă 
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facilităţi de ordin financiar sau fiscal, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice 

având obligaţia de a plăti taxele aferente scoaterii din circuitul agricol sau forestier 

a suprafeţelor ocupate de structurile aferente infrastructurii fizice. De asemenea, 

în vederea facilitării aplicării dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 15912016, 

este reglementată o procedură simplificată de încheiere a contractelor cu asociaţiile 

de proprietari din condominii. 

În ceea ce priveşte executarea lucrărilor de construcţii, proiectul de act normativ 

propune, pe de o parte, clarificarea faptului că procedurile de autorizare 

reglementate se aplică exclusiv lucrărilor având ca obiect construirea sau 

desfiinţarea infrastructurii fizice, nu şi lucrărilor care privesc exclusiv 

echipamentele aferente reţelelor de comunicaţii electronice, iar pe de altă parte 

propune reglementarea unitară a procedurilor de autorizare referitoare la lucrările 

de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice, care astfel nu vor mai fi reglementate de legea-cadru în 

materie, respectiv Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii. 

Ţinând cont de actele adoptate la nivelul Uniunii Europene, proiectul de act 

normativ defineşte anumite categorii de lucrări - de mică amploare, respectiv 

standard - care pot fi executate fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de 

construire. Procedura nou-reglementată impune furnizorilor de reţele de 

comunicaţii electronice obligaţia de a întocmi proiectul tehnic necesar executării 

acestor lucrări şi de a obţine, după caz, eventualele avize necesare, notificând 

autorităţilor publice locale termenele şi condiţiile în care urmează să fie desfăşurate 

lucrările respective. 

O procedură similară urmează să fie aplicată şi în cazul executării de lucrări 

standard, când lucrările de construcţii necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 

electronice se desfăşoară în temeiul dreptului de acces inclusiv la elemente de 

infrastructură existente, în cazul cărora procedura de autorizare a fost deja 

parcursă. Potrivit dispoziţiilor Legii nr.159 /1016, contractele referitoare la 

exercitarea dreptului de acces trebuie să cuprindă detalii cu privire la condiţiile în 

care este permis acces, inclusiv din punct de vedere tehnic, iar încheierea lor se 

face prin implicarea directă a operatorilor de reţele. Astfel, avizele pe care 

operatorii de reţele le emit în vederea desfăşurării de lucrări cu privire la elementele 

reţelelor respective, pot fi incluse, în multe cazuri, în contractele de acces încheiate 

cu furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, fără a mai face necesară emiterea 

unor avize distincte, ceea ce contribuie la simplificarea procedurii de autorizare. 

În toate cazurile, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să verifice 

dacă desfăşurarea lucrărilor de mică amploare, respectiv a lucrărilor standard, se 

face conform legii şi pe baza unei documentaţii complete şi să sancţioneze 

eventualele abateri. 

În cazul lucrărilor de construcţii cu un grad mai mare de complexitate proiectul de 

act normativ păstrează în sarcina furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice a 

obligaţiei de obţinere a unei autorizaţii de construire. Pentru a răspunde însă 

necesităţii de a asigura respectarea unor termene clare în cadrul procedurii de 

autorizare, se instituie regula aprobării tacite în cazul în care autorităţile locale nu 
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3. Alte informaţii 

1. Impactul macroeconomic 

respectă termenele prevăzute pentru emiterea autorizaţiilor, respectiv pentru 

emiterea refuzului de autorizare. 

De asemenea, conform celor reţinute prin Strategie, prin proiectul de act normativ 

se creează condiţiile necesare exceptării de la cerinţa obţinerii autorizaţiei de 

construire pentru instalarea punctelor de acces radio cu arie de acoperire restrânsă, 

potrivit Art. 57 par 1 din Codul European al Comunicaţiilor. Astfel, lucrările 

referitoare la instalarea punctelor de acces radio cu arie de acoperire restrânsă şi a 

infrastructurii fizice necesare susţinerii acestora sunt exceptate de la cerinţa 

obţinerii autorizaţiei de construire, exceptarea urmând să opereze de la data 

adoptării actelor de implementare de la nivelul Uniunii Europene prin care se 

stabilesc caracteristicile fizice şi tehnice pe care trebuie să le îndeplinească 

punctele de acces radio cu acoperire restrânsă pentru a beneficia de exceptare, 

conform Art 57 par 2 din Codul European al Comunicaţiilor. 

În ceea ce priveşte dreptul de acces pe proprietăţi, prin modificările aduse Legii nr. 

15912016 se reglementează o măsură suplimentară de facilitare a exercitării 

dreptului de acces pe proprietăţi. Astfel, se instituie competenţa ANCOM de a 

reglementa anumite condiţii minime în care poate fi exercitat dreptul de acces pe 

proprietatea publică, condiţii care vor fi aplicabile în cazul lipsei răspunsului 

entităţii responsabile pentru încheierea contractului de acces pe proprietatea 

publică. Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice îşi vor putea exercita astfel 

imediat dreptul de acces pe proprietatea publică în cazul lipsei răspunsului la 

cererea de acces, având în continuare bineînţeles posibilitatea de a încheia un 

contract de acces cu entitatea responsabilă sau de a obţine o hotărâre 

judecătorească care să ţi nă loc de contract de acces, prin care se stabilesc în detaliu 

condiţiile de acces. 

Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ are un efect pozitiv la nivel 

macroeconomic. Proiectul de act normativ contribuie 

semnificativ la simplificarea şi eficientizarea procesului de 

dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice, cu efect 

direct asupra dezvoltării noilor tehnologii, inclusiv 5G. 

Tehnologia 5G reprezintă un motor important al dezvoltării 

sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, sector cu o 

contribuţie semnificativă în ansamblul economiei naţionale 

(5,9% din PIB). Dezvoltarea sectorului ITC are un efect 

multiplicator, reprezentând unul dintre principalele motoare de 

creştere a economiei naţionale. Doar pentru România, efectele 

de multiplicare generate de dezvoltarea tehnologiei 5G sunt 
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estima te la 4, 7 miliarde euro şi respectiv crearea a peste 

252.000 locuri de muncă2 • 

Dezvoltarea tehnologiei 5G produce efecte directe şi imediate 

în domeniul serviciilor de comunicaţii electronice, permiţând 

lansarea unor servicii de viteze şi calitate superioare, 

contribuind şi la dezvoltarea serviciilor inteligente (de exemplu, 

loT - internetul lucrurilor) în diverse alte ramuri ale economiei 

(energie - smart readers: contoare inteligente, industria de 

automobile etc.). Dezvoltarea tehnologiei 5G are efecte 

pozitive în administraţia publică, permiţând folosirea pe scară 

largă a mijloacelor electronice şi furnizarea de servicii ale 

administraţiei prin mijloace electronice. 

11• Impactul asupra mediului concurenţial si Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

domeniului ajutoarelor de stat 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

21.1mpactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ are un impact pozitiv asupra mediului 

de afaceri, prin simplificarea procedurilor de autorizare şi 

eliminarea unora dintre barierele administrative asociate 

acestora. Sunt create astfel condiţii pentru creşterea 

investiţiilor, crearea de noi locuri de muncă şi stabilirea unor 

planuri de afaceri sustenabile. Proiectul de act normativ asigură 

predictibilitate sporită în ceea ce priveşte termenele şi 

costurile administrative asociate instalării de infrastructură 

fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, 

influenţând astfel fezabilitatea planurilor de afaceri ale 

furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice şi asigurând un 

potenţial sporit de investiţii în dezvoltarea de reţele de 

comunicaţii electronice, ducând astfel la crearea de noi locuri 

de muncă şi la creşterea în ansamblu a economiei naţionale. 

Dincolo de efectele de mai sus, proiectul de act normativ are 

un efect indirect asupra mediului de afaceri în calitate de 

utilizatori ai serviciilor 5G sau de contributor la dezvoltarea de 

noi produse sau servicii în alte sectoare decât cel al 

comunicaţiilor electronice, dar care folosesc şi se bazează pe 

tehnologia 5G. 

Proiectul de act normativ contribuie la reducerea substanţială 

a sarcinilor administrative. Sunt eliminate/diminuate cerinţele 

de autorizare pentru anumite categorii de lucrări (lucrări de 

mică amploare şi lucrări standard), accentul fiind pus pe 

responsabilitatea furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice de a verifica îndeplinirea tuturor cerinţelor legale, 

fiind eliminata aprobarea ex-ante din partea autorităţilor 

administraţiei publice locale. Corelativ, autorităţile 

administraţiei publice urmează să verifice ex-post respectarea 

2 Identification and quantification ofkey socio-economic data to support strategic planningfor the introduction of 5G in Europe, 
ht l s:/ 1 ublications.europa.eu!en/publication-detail!-/publication/ee832bba-ed02-ll e6-ad7c0 1 aa7 5ed71 alllanrual!e-en, document 
referit în nota de fundamentare a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 privind Strategia 5G pentru România. 
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prevederilor legale, iar furnizorii de reţele de comunicaţii 

electronice vor achita o taxă pentru realizarea acestor categorii 

de lucrări pentru a menţine echilibrul bugetelor locale, 

cuantumul taxei fiind aceaşi cu cel plătibil în situaţia în care 

pentru lucrările de construcţii respective ar fi în continuare 

necesară obţinerea autorizaţiei de construire. 

22• Impactul asupra întreprinderilor mici şi Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

mijlocii 

3. Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe 

termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -1 

Indicatori 

1. Modificări ale veniturilor bugetare 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale 

Anul 

curent 

2019 

2 

Următorii 4 ani Media pe 5 

2020 2021 2022 2023 ani 

3 4 5 6 7 
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(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri si servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri si servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor si 1 sau cheltuielilor 

bugetare 

7. Alte informaţii 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

Prin intrarea în vigoare a prezentului proiect se abrogă sau 

se modifică şi se completează anumite prevederi din 

următoarele legi: Legea nr. 159/2016 privind regimul 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea proiectului de act normativ; 
costulu1 instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu 

modificările şi completările ulterioare; Legea fondului 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

vederea implementării noilor dispoziţii. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 196/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari; Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 

7/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată; se va 

modifica în mod corespunzător şi Hotărârea Guvernului nr. 

525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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11• Compatibilitatea proiectului de act normativ cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

3. Masuri normative necesare aplicării directe a Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

actelor normative comunitare 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative si/sau documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

internaţionale din care decurg angajamente 

6. Alte informaţii 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu S-au realizat consultări cu asociaţiile de profil si operatorii 

organizaţii neguvernamentale, instituite de din domeniu. 

cercetare si alte organisme implicate 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a Au fost invitate organizaţiile reprezentative ale furnizorilor 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care de reţele/servicii de comunicaţii electronice. 

activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

3. Consultările organizate cu autorităţile [De introdus la finalul consultarilor mentiunea referitoare la 

administraţiei publice locale, în situaţia în care efectuarea consultarilor] 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

5. Informaţii privind avizarea de către: Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ. 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 

Secţiunea a 7-a 
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Activităţi de informare publică pdvind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ internet a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale conform dispoziţiilor Legii nr. 5212003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, în data de 25.09.2019. 

Au fost respectate prevederile legale privind consultarea 

publică pe pagina de internet a instituţiei iniţiatoare. 

2. Informarea societăţii civile 
.. 

la Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. cu pnv1re 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum 

şi efectele sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

3. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale -

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

2. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă privind 

simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară 

susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, pe care îl supunem spre adoptare. 

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 

Alexandru PETRESCU 

AVIZĂM FAVORABIL: 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTARII 
REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 

DANIEL SUCIU 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE, 

[•] 

VICEPRIM-MINISTRU, 
MINISTRUL MEDIULUI 

[•] 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 

RAMONA-NICOLE MĂNESCU 
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MINISTRUL AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

PETRE DAEA 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, 

ALEXANDRU RĂZVAN CUC 

MINISTRUL CULTURII SI 
IDENTITĂŢII NAŢIONALE, 

V ALER-DANIEL BREAZ 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

ANA BIRCHALL 

MINISTRUL ECONOMIEI, 

NICULAE BĂDĂLĂU 

MINISTRUL APELOR ŞI PĂDURILOR 

IOAN DENEŞ 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU 
AFACERI EUROPENE, 

GEORGE CIAMBA 

, __ 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu privire la 

infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

Promovarea actului normativ este determinată de următoarele aspecte: 

· necesitatea simplificării procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura fizică 

necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în vederea dezvoltării accelerate a reţelelor de comunicaţii 

electronice de nouă generaţie; 

- iminenta organizare a procedurilor de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a unora dintre frecvenţele 

radio care vor fi utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de nouă generaţie ("Licenţele"); 

- dezvoltarea cât mai rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice de nouă generaţie va contribui în mod 

semnificativ la dezvoltarea tehnologică a României şi la operaţionalizarea noilor tehnologii, inclusiv 5G, pe scară 

largă în ritmul avut în vedere în Statele Membre ale Uniunii Europene; 

· existenţa unui cadru legal adecvat care să simplifice procedurile administrative care trebuie îndeplinite pentru 

instalarea reţelelor de comunicaţii electronice reprezintă o necesitate pentru a asigura o participare 

corespunzătoare la procedura de selecţie pentru acordarea Licenţelor şi maximizarea beneficiilor statului rezultate 

din această procedură; Licenţele vor conţine, printre altele, obligaţii de dezvoltare/acoperire, care presupun 

atingerea anumitor niveluri de acoperire teritorială/a populaţiei până la anumite date; în condiţiile în care 

dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice apte să susţină furnizarea de servicii de comunicaţii electronice 

5G presupune, printre altele, instalarea unui număr semnificativ de microcelule, precum şi instalarea legăturilor 

de fibră optică corespunzătoare între acestea, activităţi în legătură cu care sunt aplicabile procedurile 

administrative de autorizare a lucrărilor şi prevederile actelor normative în domeniu care le reglementează, este 

imperios necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să asigure fezabilitatea stabilirii şi 

asumării unor obligaţii de acoperire care să poată fi îndeplinite în termene cât mai scurte; 

· Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019 ("Strategia"), reprezintă un 

element fundamental pentru dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice de nouă generaţie care stabileşte 

anumite obiective strategice în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice de nouă 

generaţie, printre care lansarea rapidă a serviciilor în ritmul avut în vedere în Statele Membre ale Uniunii Europene: 

astfel, în anul 2020, începând cu zonele cele mai atractive comercial, respectiv marile centre urbane, vor fi 

desemnate trei oraşe "fanion" în care reţelele de nouă generaţie vor avea atât suport, cât şi piaţă de desfacere, 

fapt ce face necesară, în acord cu cele menţionate anterior, adoptarea în regim de urgenţă a prezentului proiect 

de act normativ; 

· Strategia propune recunoaşterea 5G drept infrastructură strategică, crucială pentru dezvoltarea durabilă, 

economică şi socială a României şi eliminarea cu celeritate a barierelor în calea dezvoltării reţelelor 5G, bariere 

ridicate îndeosebi de regimul în vigoare aplicabil pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; astfel, 

Strategia a identificat procesul de autorizare ca un obstacol semnificativ concret care inhibă în mod nejustificat 

dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice şi reprezintă o barieră absolută în calea dezvoltării tehnologiei 

5G, fiind necesară rezolvarea cu celeritate a acestui obstacol, prin adoptarea unui act normativ în regim de urgenţă 

care să simplifice procesul de autorizare a instalării infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de 

comunicatii electronice; 
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- adoptarea prezentului proiect de act normativ este necesară anterior emiterii de către Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii ("ANCOM") a caietului de sarcini în cadrul procedurii de 
selecţie pentru acordarea Licenţelor , astfel încât să permită impunerea unor obligaţii de acoperire care să poată 

fi îndeplinite în mod efectiv în termene scurte, datorită simplificarii procedurilor de autorizare; 
- neadoptarea în regim de urgenţă a proiectului de act normativ poate afecta calitatea participarii furnizorilor de 

reţele de comunicaţii electronice în cadrul procedurii de selecţie pentru acordarea Licenţelor, cu consecinţe 
negative semnificative atât asupra potenţialului şi ritmului de dezvoltare a noilor tehnologii în domeniul 

comunicaţiilor electronice, cât şi asupra sumelor încasate la bugetul de stat în anul2019 cu titlu de taxă de licenţă, 
fiind afectat potentialul de realizare a veniturilor bugetare prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2019. 

1. Descrierea situaţiei În contextul evoluţiei permanente a tehnologiei şi a beneficiilor incontestabile pe 

actuale care aceasta le aduce dezvoltării societăţii, s-a intensificat necesitatea promovării 

unui set de acţiuni coerente şi armonizate în sensul extinderii şi modernizării 

infrastructurii digitale la nivelul Uniunii Europene. 

Conştientizând importanţa tehnologiei în toate ramurile economiei, dezvoltarea 

infrastructurii digitale a devenit dezideratul Uniunii Europene, a cărui concretizare 

a fost urmărită prin stabilirea obiectivelor "Agendei digitale pentru Europa" din 201 O 

a Comisiei Europene ("Agenda digitală pentru Europa"), transmisă la scurt timp 

după lansarea de către aceasta a "Strategiei Europa 2020" pentru ieşirea din criză şi 

pregătirea economiei Uniunii Europene pentru provocările deceniului următor. 

Obiectivul general al Agendei digitale pentru Europa este de a aduce beneficii 

economice şi sociale durabile datorită unei pieţe unice digitale bazate pe internetul 

rapid şi ultrarapid şi pe aplicaţiile interoperabile. 

În acest sens, Comisia a susţinut că trebuie întreprinse mai multe eforturi pentru a 

asigura introducerea şi adoptarea de către toate statele membre a benzii largi la 

viteze tot mai mari, atât prin intermediul tehnologiilor fixe cât şi al celor pe suport 

radio, precum şi pentru facilitarea investiţiilor în noile reţele de internet 

ultrarapide, deschise şi competitive, care vor reprezenta arterele economiei 

viitorului. Acţiunile trebuie să se concentreze pe acordarea stimulentelor necesare 

încurajării investiţiilor private, completate de investiţii publice vizând obiective 

alese cu atenţie, fără a remonopoliza reţelele, precum şi pe ameliorarea alocării 

spectrului de frecvenţe radio. 

Între domeniile de acţiune ale agendei se numără şi asigurarea unui acces rapid şi 

ultrarapid la internet la un preţ competitiv, pe o scară largă pentru o creştere 

economică puternică, pentru crearea de locuri de muncă, pentru prosperitate şi 

pentru a garanta cetăţenilor accesul la conţinutul şi serviciile dorite, precum şi 

garantarea acoperirii universale de bandă largă la viteze mărite. 

În acest scop, Comisia promovează adoptarea unor politici care trebuie în principal 

să conducă la reducerea costurilor implementării serviciilor de bandă largă pe întreg 

teritoriul UE, garantând o planificare şi o coordonare adecvate şi reducând povara 

administrativă. 

De asemenea, în cadrul acţiunilor coordonate în domeniul comunicaţiilor electronice 

s-a prevăzut obligaţia statelor membre de a lua măsuri, inclusiv prin adoptarea unor 

dispoziţii legislative, privind facilitarea investiţiilor în banda largă, precum 

asigurarea faptului că potenţialii investitori sunt asociaţi în mod sistematic la 

construcţiile civile, la stabilirea drepturilor de trecere, la identificarea 
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infrastructurilor pasive care se pretează pentru cablare şi pentru upgradarea 

cablajelor existente în clădiri. 

Prin "Agenda digitală pentru Europa - promovarea digitală a creşterii în Europa" 

("Agenda digitală pentru Europa - promovarea digitală a creşterii in Europa") 

Comisia a stabilit obiective ambiţioase, promovând o economie europeană fără 

frontiere prin crearea unei pieţe digitale unice având la bază punerea la dispoziţia 

tuturor europenilor a benzii largi de bază până în 2013 şi garantarea, până în 2020, 

a accesului tuturor europenilor la internet cu viteze mult mai ridicate, de cel puţin 

30 Mbps şi a unor abonamente cu conexiuni la internet de peste 1 00 Mbps pentru cel 

puţin 50% din gospodăriile europene. 

În acord cu strategiile promovate prin Agenda digitală pentru Europa - promovarea 

digitală a creşterii în Europa, a fost adoptată Directiva nr. 2014/61 /UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de reducere a costului 

instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză ("Directiva nr. 

2014/61/UE"). 

La nivel naţional, obiectivele promovate de Uniunea Europeană au fost preluate şi 

adaptate specificului naţional prin "Strategia Naţională privind Agenda Digitală 

pentru România 2020" ("Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru 

România 2020"), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015, care a trasat o 

serie de linii strategice de dezvoltare, printre care şi încurajarea accesului la 

infrastructura pasivă deja existentă şi simplificarea procedurilor de autorizare 

pentru dezvoltarea noilor reţele. În scopul implementării obiectivelor propuse, 

acţiunile preconizate constau inclusiv în propunerea şi adoptarea de acte 

administrative şi normative având ca finalitatea crearea unui cadru legislativ coerent 

care să vină în sprijinul dezvoltării de reţele de comunicaţii în bandă largă. Una 

dintre măsurile preconizate în Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru 

România 2020 a fost şi transpunerea Directivei nr. 2014/61 /UE. 

În completare, "Planul naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation 

Network)" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2015 încurajează accesul la 

infrastructura pasivă existentă în scopul planificării în mod eficient a dezvoltării 

reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză. 

Directiva nr. 2014/61 /UE a fost transpusă în legislaţia naţională prin 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 ("Legea nr~ 159/2016") 

Legea nr. 159/2016 a fost concepută ca un act normativ care să includă atât 

reglementările europene cuprinse în Directiva nr. 2014/61/UE, cât şi în art. 11 şi 

art. 12 ale Directivei Cadru nr. 2002121 /CE privind un cadru de reglementare comun 

pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice. 

La 27 iunie 2018 Comisia Europeană a transmis Parlamentului European şi Consiliului 

un Raport privind implementarea Directivei nr. 2014/61 /UE, a impactului produs de 

măsurile promovate prin aceasta şi a progresul făcut în scopul atingerii obiectivelor 

propuse ("Raportul"). 

Potrivit Raportului, operatorii de comunicaţii electronice consideră că, urmare a 

aplicării dispoziţiilor Directivei, au existat îmbunătăţiri în ceea ce priveşte accesul 
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la infrastructura fizică (inclusiv la infrastructura fizică interioară) şi la informaţiile 

referitoare la acestea. Totuşi, există încă loc de îmbunătăţire, operatorii indicând 

că s-au înregistrat progrese limitate în sprijinirea coordonării lucrărilor civile, 

facilitarea procesului de solicitare a autorizaţiilor de lucrări civile sau facilitarea 

accesului la clădiri pentru instalarea infrastructurii în clădiri. 

Cu privire la procesul de autorizare a lucrărilor, Comisia reţine însă că în planul 

disponibilităţii informaţiilor privind autorizaţiile şi procedurile de acordare a 

acestora nu s-au înregistrat progrese. Termenele pentru soluţionarea cererilor de 

autorizare nu au fost puse în aplicare în toate statele membre şi doar câteva state 

membre au optat să facă posibilă depunerea electronică a cererilor de autorizare. 

În acest context, Raportul Comisiei cuprinde o serie de acţiuni recomandate a fi 

întreprinse de către statele membre, printre care şi asigurarea unei eficienţe mai 

mari a procedurilor de autorizare şi promovarea unei mai bune cooperări între 

autorităţile de reglementare. 

Pe lângă Raport, la nivelul Uniunii Europene, simplificarea procedurilor de autorizare 

aplicabile în domeniul instalării reţelelor de comunicaţii electronice şi a 

infrastructurilor fizice care le susţin reprezintă şi a reprezentat o preocupare 

permanentă şi ulterior adoptării Directivei 2014/61 /UE. 

În acest sens, prin Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului European al Comunicaţiilor Electronice 

(reformare) ("Codul European al Comunicaţiilor") s-au stabilit măsuri suplimentare 

de simplificare a procedurilor administrative, una dintre acestea constând în 

eliminarea autorizaţiilor pentru instalarea punctelor de acces radio cu arie de 

acoperire restrânsă (Art 57 par 1 ). 

În România, în ciuda progresului înregistrat atât la nivelul legislaţiei primare (Legea 

nr. 159/2016), cât şi la nivelul legislaţiei secundare, reprezentate de deciziile emise 

de preşedintele ANCOM, există în continuare un potenţial semnificativ de 

simplificare a procedurilor administrative de obţinere a autorizaţiilor de construite 

şi a avizelor pentru instalarea înfrastructurilor fizice necesare susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice, precum şi în domeniul exercitării dreptului de acces pe 

proprietăţi. Simplificarea acestor proceduri administrative este necesară deoarece 

cadrul legislativ actual, aplicabil ca regulă tuturor lucrărilor de construcţii, nu 

conţine suficiente reglementări adaptate specificului lucrărilor de construcţii din 

domeniul comunicaţiilor electronice - lucrări cu grad mare de repetabilitate, 

destinate susţinerii de echipamente, care presupun de exemplu amplasarea, 

consolidarea sau desfiinţarea de stâlpi, piloni, ori canalizaţii subterane şi care pot 

avea ca obiect şi utilizarea unor elemente de infrastructură fizică existente. 

Astfel, Considerentul (28) din Preambulul Directivei 2014/61 /UE stabileşte 

posibilitatea Statelor Membre de a lua unele măsuri pentru simplificarea procesului 

de autorizare, cum ar fi introducerea aprobării tacite în caz de lipsă a unui răspuns 

în termen din partea autorităţii emitente sau exceptarea anumitor categorii de 

lucrări de mică amploare sau standard de la cerinţa obţinerii autorizaţiei. De 

asemenea, acelaşi considerent confirmă posibilitatea Statelor Membre de a excepta 

anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice de la cerinţa obţinerii 

autorizaţiei. Toate aceste facilităţi nu au fost însă transpuse prin Legea nr. 
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159/2016, fiind necesară transpunerea lor imediată în contextul apropiatei proceduri 

de selecţie pentru acordarea Licenţelor. 

La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea tehnologică continuă reprezintă un obiectiv 

permanent în contextul în care digitalizarea pătrunde accelerat în toate domeniile, 

aducând creşteri de productivitate şi promiţând soluţii revoluţionare, dar solicitând 

totodată conectivitate omniprezentă şi capacităţi enorme de date. 

În prezent, dezvoltarea tehnologică se raportează, în principal, la dezvoltarea 

tehnologiei SG ca element de bază pentru implementarea reţelelor de comunicaţii 

electronice de nouă generaţie. Tehnologiile din familia SG vin cu capacităţi şi viteze 

de transfer de cel puţin 1 O ori mai mari decât generaţia precedentă, întârzieri ale 

pachetelor de date de cel puţin 1 O ori mai mici şi posibilitatea de a conecta un număr 

mult mai mare de dispozitive şi obiecte, ceea ce va operaţionaliza aplicaţiile loT 

(internetul lucrurilor). Pe lângă creşterile de calitate, se înregistrează câştiguri 

semnificative de stabilitate a comunicaţiilor şi de eficienţă energetică, iar 

posibilităţile inovatoare de administrare a reţelelor permit personalizarea serviciilor 

de date mobile în funcţie de caracteristicile utilizatorilor individuali, ceea ce 

promite o eficienţă fără precedent a utilizării spectrului şi are potenţialul de a 

antrena inovaţia în toate domeniile. Astfel, printre noile modele economice şi de 

afaceri bazate pe reţelele de comunicaţii electronice de nouă generaţie SG, loT şi 

digitalizare, se preconizează industrii complet automatizate, linii de producţie 

robotizate, vehicule autonome, agricultură de precizie intens mecanizată, 

telemedicină şi chirurgie la distanţă, realitate augmentată şi virtuală, locuinţe şi 

oraşe inteligente. Nu există, de fapt, sectoare economice sau sociale în care SG şi 

avântul pe câre îl va da internetului lucrurilor să nu aibă capacitatea de a furniza 

inovare, beneficii de productivitate şi avantaje competitive. 

Beneficiile preconizate ale tehnologiei 5G au determinat consens la nivel mondial cu 

privire la necesitatea de a instala cât mai rapid această nouă tehnologie de 

comunicaţii. Uniunea Europeană recunoaşte "importanţa reţelelor de foarte mare 

capacitate precum 5G ca factor esenţial al competitivităţii Europei pe piaţa 

mondială" şi şi-a propus prin Comunicarea 2016/588 a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor

Un plan de acţiune privind 5G în Europa 1, "implementarea coordonată şi promptă a 

reţelelor 5G în Europa, printr-un parteneriat între Comisie, statele membre şi 

sectorul de profil". 

Comunicarea Comisiei încurajează statele membre să elaboreze "foi de parcurs 

naţionale privind implementarea 5G" şi prevede ca element cheie "alinierea foilor de 

parcurs şi a priorităţilor pentru o implementare coordonată a 5G în toate statele 

membre, vizând introducerea primelor reţele până în 2018 şi trecerea la o 

introducere pe scară largă în scopuri comerciale cel târziu până la sfârşitul anului 

2020". 

În plus, planul european propune statelor membre identificarea, armonizarea şi 

acordarea de noi resurse de spectru radio, diminuarea barierelor administrative la 

instalarea reţelelor, organizarea de teste la nivel paneuropean pentru a cataliza 

1 https:l/ec.eurooa.eu/digital-single-market/enlnewslcommunication-5g-eurooe-action-IJ/an-and-accomnam·ing-sta0 -working
document. 
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transformarea inovaţiilor tehnice in soluţii efective pentru intreprinderi şi un buget 

masiv de cercetare-dezvoltare. 

În acord cu cele stabilite la nivelul Uniunii Europene, in România, tehnologia 5G este 

considerată un obiectiv prioritar in vederea dezvoltării reţelelor de comunicaţii 

electronice de nouă generaţie, beneficiile acesteia, precum şi direcţiile de acţiune 

şi măsurile care trebuie luate in vederea realizării acestui obiectiv fiind prevăzute 

în Strategie. 

În cuprinsul Strategiei este recunoscută necesitatea simplificării procedurilor de 

autorizare existente în prezent. Astfel, adoptarea unui act normativ care să 

simplifice procedurile de autorizare, asigurând dezvoltarea durabilă a reţelelor de 

comunicaţii electronice pe teritoriul României, in conformitate cu direcţiile indicate 

în secţiunea 7.2 din Strategie, reprezintă un element important pentru 

implementarea în mod corespunzător a Strategiei. 

În ceea ce priveşte direcţiile de acţiune şi măsurile necesare pentru implementarea 

tehnologiei 5G în România, stabilite prin Strategie, ANCOM va organiza până la finalul 

acestui an procedura de selecţie pentru acordarea Licenţelor. Dincolo de preţurile 

de pornire, care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului ca referinţă, şi cele care 

vor fi efectiv plătite de titularii licenţelor, care vor rezulta în urma procesului de 

selecţie, prin caietul de sarcini emis de ANCOM se vor stabili, printre altele, 

obligaţiile de acoperire teritorială/a populaţiei pe care vor trebui să le îndeplinească 

titularii licenţelor. Pentru a asigura îndeplinirea acestor obligaţii este necesară 

dezvoltarea rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice de nouă generaţie, apte să 

susţină furnizarea de servicii de comunicaţii mobile 5G. În cadrul acestui proces, un 

loc important îl ocupă procedurile administrative care trebuie îndeplinite pentru 

obţinerea autorizaţiilor de construire şi barierele administrative semnificative 

asociate acestora, rezultate din numărul mare de avize care trebuie obţinute, a 

căror necesitate este discutabilă în numeroase situaţii, precum şi din termenele lungi 

în care poate fi obţinută autorizaţia de construire, prin raportare la complexitatea 

procesului. 

În aceste condiţii, este imperios necesară promovarea în regim de urgenţă a 

proiectului de act normativ privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor 

de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice. Adoptarea în regim de urgenţă a actului normativ va face 

posibilă dezvoltarea accelerată a reţelelor de comunicaţii electronice de nouă 

generaţie în România şi, in concret, stabilirea prin caietul de sarcini al procedurii de 

selecţie pentru acordarea Licenţelor a unor obligaţii de acoperire care pot fi 

îndeplinite într-un termen scurt şi care, în consecinţă, pot fi asumate de participanţii 

la procedură, toate acestea asigurând operaţionalizarea tehnologiei 5G în ritmul 

avut în vedere la nivelul Uniunii Europene pentru Statele Membre, precum şi 

încasarea sumelor de bani prevăzute în bugetul pentru anul 2019 ca venituri 

bugetare, rezultate din taxele de licenţă ce urmează a fi achitate de titularii 

licenţelor acordate în urma procedurii de selecţie. 

actelor Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

normative care transpun 

legislaţie comunitară sau 

creează cadrul pentru 
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aplicarea directă a 

acesteia, se vor specifica 

doar actele comunitare în 

cauză, însoţite de 

elementele de identificare 

ale acestora 

2. Schimbări preconizate În considerarea efectelor constatate la nivelul Uniunii Europene cu privire la 

implementarea de către statele membre a prevederilor Directivei nr. 2014/61 /UE şi 

a recomandărilor transmise de către Comisie prin Raportul din 2018, precum şi în 

considerarea obiectivelor trasate la nivel naţional de Strategia Naţională privind 

Agenda Digitală pentru România 2020 şi de Strategie, adoptarea prezentului act 

normativ se impune în regim de urgenţă. 

Proiectul de act normativ are ca scop crearea unui cadru unitar, organizat şi coerent 

privind procesul de autorizare a lucrărilor de construcţii pentru infrastructura fizică 

necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, cuprinzând într-un singur 

act reglementările aplicabile domeniului comunicaţiilor electronice, din perspectiva 

condiţiilor de utilizare a imobilelor şi de amplasare a elementelor de infrastructură 

fizică, a categoriilor de lucrări supuse avizării şi autorizării, a documentaţiei 

necesare şi a procesului de recepţie la terminarea acestora. 

Proiectul de act normativ clarifică anumite concepte introduse prin Legea nr. 

159/2016, care au primit în practică interpretări diferite. În acest sens, se 

precizează faptul că dreptul de acces recunoscut de lege în favoarea furnizorilor de 

reţele de comunicaţii electronice permite acestora să efectueze lucră ri de 

construcţii, iar noţiunea de infrastructură fizică nu priveşte fibra optică neechipată, 

conform definiţiei date de Directiva nr. 2014/61 /UE. 

Întrucât posibilitatea exercitării efective a dreptului de acces pe proprietăţi, sau la 

elementele de infrastructură fizică deţinute de alţi operatori de reţea, este 

esenţială pentru dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice, se instituie un 

cadru care să permită accesul mai facil al furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice la terenurile pe care ar urma să fie construite elementele de 

infrastructură fizică, indiferent de regimul juridic sau destinaţia acestor terenuri. 

Astfel, proiectul de act normativ propune modificarea dispoziţiilor legale în vigoare 

referitoare la posibilitatea amplasării infrastructurii fizice necesare susţinerii 

reţelelor de comunicaţii electronice pe terenuri agricole (indiferent de clasa de 

calitate a acestora), pajişti permanente, terenuri forestiere, spaţii verzi, terenuri 

care fac parte din arii naturale protejate. Prevederile cuprinse în proiectul de act 

normativ au în vedere faptul că, de regulă, impactul lucrărilor de construcţii 

necesare amplasării de noi infrastructuri fizice necesare susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice este relativ redus, întrucât acestea nu necesită utilizarea 

unor suprafeţe mari de teren, precum şi faptul că executare unor lucrări de 

construcţii în anumite zone poate fi necesară pentru a permite furnizori lor de reţele 

de comunicaţii electronice să îşi îndeplinească în termenele scurte prevăzute de 

lege, sau impuse de autorităţile de reglementare, obligaţiile pentru a asigura 

funcţionarea sistemului RO-ALERT În toate cazurile, lucrările de construcţii în zonele 

supuse unui regim special de protecţie vor fi executate cu respectarea condiţiilor 

impuse de autoritătile competente. Prin proiectul de act normativ nu se acordă 
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facilităţi de ordin financiar sau fiscal, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice 

având obligaţia de a plăti taxele aferente scoaterii din circuitul agricol sau forestier 

a suprafeţelor ocupate de structurile aferente infrastructurii fizice. De asemenea, 

în vederea facilitării aplicării dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 159/2016, 

este reglementată o procedură simplificată de încheiere a contractelor cu asociaţiile 

de proprietari din condominii. 

În ceea ce priveşte executarea lucrărilor de construcţii, proiectul de act normativ 

propune, pe de o parte, clarificarea faptului că procedurile de autorizare 

reglementate se aplică exclusiv lucrărilor având ca obiect construirea sau 

desfiinţarea infrastructurii fizice, nu şi lucrărilor care privesc exclusiv 

echipamentele aferente reţelelor de comunicaţii electronice, iar pe de altă parte 

propune reglementarea unitară a procedurilor de autorizare referitoare la lucrările 

de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice, care astfel nu vor mai fi reglementate de legea-cadru în 

materie, respectiv Legea nr.S0/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii. 

Ţinând cont de actele adoptate la nivelul Uniunii Europene, proiectul de act 

normativ defineşte anumite categorii de lucrări - de mică amploare, respectiv 

standard - care pot fi executate fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de 

construire. Procedura nou-reglementată impune furnizorilor de reţele de 

comunicaţii electronice obligaţia de a întocmi proiectul tehnic necesar executării 

acestor lucrări şi de a obţine, după caz, eventualele avize necesare, notificând 

autorităţilor publice locale termenele şi condiţiile în care urmează să fie desfăşurate 

lucrările respective. 

O procedură similară urmează să fie aplicată şi în cazul executării de lucrări 

standard, când lucrările de construcţii necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 

electronice se desfăşoară în temeiul dreptului de acces inclusiv la elemente de 

infrastructură existente, în cazul cărora procedura de autorizare a fost deja 

parcursă. Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 159/2016, contractele referitoare la 

exercitarea dreptului de acces trebuie să cuprindă detalii cu privire la condiţiile în 

care este permis acces, inclusiv din punct de vedere tehnic, iar încheierea lor se 

face prin implicarea directă a operatorilor de reţele. Astfel, avizele pe care 

operatorii de reţele le emit în vederea desfăşurării de lucrări cu privire la elementele 

reţelelor respective, pot fi incluse, în multe cazuri, în contractele de acces încheiate 

cu furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, fără a mai face necesară emiterea 

unor avize distincte, ceea ce contribuie la simplificarea procedurii de autorizare. 

În toate cazurile, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să verifice 

dacă desfăşurarea lucrărilor de mică amploare, respectiv a lucrărilor standard, se 

face conform legii şi pe baza unei documentaţii complete şi să sancţioneze 

eventualele abateri. 

În cazul lucrărilor de construcţii cu un grad mai mare de complexitate proiectul de 

act normativ păstrează în sarcina furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice a 

obligaţiei de obţinere a unei autorizaţii de construire. Pentru a răspunde însă 

necesităţii de a asigura respectarea unor termene clare în cadrul procedurii de 

autorizare, se instituie regula aprobării tacite în cazul în care autoritătile locale nu 
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3. Alte informaţii 

1. Impactul macroeconomic 

respectă termenele prevăzute pentru emiterea autorizaţiilor, respectiv pentru 

emiterea refuzului de autorizare. 

De asemenea, conform celor reţinute prin Strategie, prin proiectul de act normativ 

se creează condiţiile necesare exceptării de la cerinţa obţinerii autorizaţiei de 

construire pentru instalarea punctelor de acces radio cu arie de acoperire restrânsă, 

potrivit Art. 57 par 1 din Codul European al Comunicaţiilor. Astfel, lucrările 

referitoare la instalarea punctelor de acces radio cu arie de acoperire restrânsă şi a 

infrastructurii fizice necesare susţinerii acestora sunt exceptate de la cerinţa 

obţinerii autorizaţiei de construire, exceptarea urmând să opereze de la data 

adoptării actelor de implementare de la nivelul Uniunii Europene prin care se 

stabilesc caracteristicile fizice şi tehnice pe care trebuie să le îndeplinească 

punctele de acces radio cu acoperire restrânsă pentru a beneficia de exceptare, 

conform Art 57 par 2 din Codul European al Comunicaţiilor. 

În ceea ce priveşte dreptul de acces pe proprietăţi, prin modificările aduse Legii nr. 

159/2016 se reglementează o măsură suplimentară de facilitare a exercitării 

dreptului de acces pe proprietăţi. Astfel, se instituie competenţa ANCOM de a 

reglementa anumite condiţii minime în care poate fi exercitat dreptul de acces pe 

proprietatea publică, condiţii care vor fi aplicabile în cazul lipsei răspunsului 

entităţii responsabile pentru încheierea contractului de acces pe proprietatea 

publică. Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice îşi vor putea exercita astfel 

imediat dreptul de acces pe proprietatea publică în cazul lipsei răspunsului la 

cererea de acces, având în continuare bineînţeles posibilitatea de a încheia un 

contract de acces cu entitatea responsabilă sau de a obţine o hotărâre 

j udecătorească care să ţină loc de cont ract de acces, prin care se stabilesc în detaliu 

condiţiile de acces. 

Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ are un efect pozitiv la nivel 

macroeconomic. Proiectul de act normativ contribuie 

semnificativ la simplificarea şi eficientizarea procesului de 

dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice, cu efect 

direct asupra dezvoltării noilor tehnologii, inclusiv 5G. 

Tehnologia 5G reprezintă un motor important al dezvoltării 

sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, sector cu o 

contribuţie semnificativă în ansamblul economiei naţionale 

(5, 9% din PIB). Dezvoltarea sectorului ITC are un efect 

multiplicator, reprezentând unul dintre principalele motoare de 

creştere a economiei naţionale. Doar pentru România, efectele 

de multiplicare generate de dezvoltarea tehnologiei 5G sunt 
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estimate la 4, 7 miliarde euro şi respectiv crearea a peste 

252.000 locuri de muncă2 • 

Dezvoltarea tehnologiei 5G produce efecte directe şi imediate 

în domeniul serviciilor de comunicaţii electronice, permiţând 

lansarea unor servicii de viteze şi calitate superioare, 

contribuind şi la dezvoltarea serviciilor inteligente (de exemplu, 

loT - internetul lucrurilor) în diverse alte ramuri ale economiei 

(energie - smart readers: contoare inteligente, industria de 

automobile etc.). Dezvoltarea tehnologiei 5G are efecte 

pozitive în administraţia publică, permiţând folosirea pe scară 

largă a mijloacelor electronice şi furnizarea de servicii ale 

administraţiei prin mijloace electronice. 

11• Impactul asupra mediului concurenţial si Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

domeniului ajutoarelor de stat 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

21.1mpactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ are un impact pozitiv asupra mediului 

de afaceri, prin simplificarea procedurilor de autorizare şi 

eliminarea unora dintre barierele administrative asociate 

acestora. Sunt create astfel condiţii pentru creşterea 

investiţiilor, crearea de noi locuri de muncă şi stabilirea unor 

planuri de afaceri sustenabile. Proiectul de act normativ asigură 

predictibilitate sporită în ceea ce priveşte termenele şi 

costurile administrative asociate instalării de infrastructură 

fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, 

influenţând astfel fezabilitatea planurilor de afaceri ale 

furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice şi asigurând un 

potenţial sporit de investiţii în dezvoltarea de reţele de 

comunicaţii electronice, ducând astfel la crearea de noi locuri 

de muncă şi la creşterea în ansamblu a economiei naţionale. 

Dincolo de efectele de mai sus, proiectul de act normativ are 

un efect indirect asupra mediului de afaceri în calitate de 

utilizatori ai serviciilor 5G sau de contributor la dezvoltarea de 

noi produse sau servicii în alte sectoare decât cel al 

comunicaţiilor electronice, dar care folosesc şi se bazează pe 

tehnologia 5G. 

Proiectul de act normativ contribuie la reducerea substanţială 

a sarcinilor administrative. Sunt eliminate/diminuate cerinţele 

de autorizare pentru anumite categorii de lucrări (lucrări de 

mică amploare şi lucrări standard), accentul fiind pus pe 

responsabilitatea furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice de a verifica îndeplinirea tuturor cerinţelor legale, 

fiind eliminata aprobarea ex-ante din partea autorităţilor 

administraţiei publice locale. Corelativ, autorităţile 

administratiei publice urmează să verifice ex-post respectarea 

2 Identification and quantification ofkey socio-economic data to support strategic planningfor the introduction of 5G in Europe, 
h!Jps:// nublications.eurona.eu/en!publication-detaiV -/publicationl ee832bba-ed02-ll e6-ad7 cO 1 aa 7 5 ed71 a 1 /langua!.!e-ep, document 
referit în nota de fundamentare a Hotărârii Guvernului nr. 429/2019 privind Strategia 5G pentru România. 
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prevederilor legale, iar furnizorii de reţele de comunicaţii 

electronice vor achita o taxă pentru realizarea acestor categorii 

de lucrări pentru a menţine echilibrul bugetelor locale, 

cuantumul taxei fiind aceaşi cu cel plătibil în situaţia în care 

pentru lucrările de construcţii respective ar fi în continuare 

necesară obţinerea autorizaţiei de construire. 

22• Impactul asupra întreprinderilor mici şi Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

mijlocii 

3. Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

Secţiunea a 4·a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe 

termen lung (pe 5 ani) 

· mii lei -1 

Indicatori 

1 . Modificări ale veniturilor bugetare 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale 

Anul 

curent 

2019 

2 

Următorii 4 ani Media pe 5 

2020 2021 2022 2023 ani 

3 4 5 6 7 
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(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri si servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri si servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor si 1 sau cheltuielilor 

bugetare 

7. Alte informaţii 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

Prin intrarea în vigoare a prezentului proiect se abrogă sau 

se modifică şi se completează anumite prevederi din 

următoarele legi: 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; Legea fondului 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

vederea implementării noilor dispoziţii. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 196/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari; Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 

711996, republicată, cu modificările şi completări le 

ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; Legea nr. 42212001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată; se va 

modifica în mod corespunzător şi Hotărârea Guvernului nr. 

525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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11• Compatibilitatea proiectului de act normativ cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

3. Masuri normative necesare aplicării directe a Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

actelor normative comunitare 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative si/sau documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

internaţionale din care decurg angajamente 

6. Alte informaţii 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu S-au realizat consultări cu asociaţiile de profil si operatorii 

organizaţii neguvernamentale, instituite de din domeniu. 

cercetare si alte organisme implicate 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a Au fost invitate organizaţiile reprezentative ale furnizorilor 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care de reţele/servicii de comunicaţii electronice. 

activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

3. Consultările organizate cu autorităţile [De introdus la finalul consultar ilor mentiunea referitoare la 

administraţiei publice locale, în situaţia in care efectuarea consultarilor] 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, in condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constitui rea consiliilor interministeriale 

permanente 

5. Informaţii privind avizarea de către: Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ. 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 

Secţiunea a 7-a 
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Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ internet a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale conform dispoziţiilor Legii nr. 5212003 privind 

transparenţa decizională in administraţia publică, 

republicată, in data de 25.09.2019. 

Au fost respectate prevederile legale privind consultarea 

publică pe pagina de internet a instituţiei iniţiatoare. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

eventualul impact asupra mediului in urma 

implementării proiectului de act normativ, precum 

şi efectele sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

3. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului Prezentul actnormativ nu se referă la acest subiect. 

de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale -
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

2. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă privind 

simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară 

susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, pe care il supunem spre adoptare. 

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 

Alexandru PETRESCU 

AVIZĂM FAVORABIL: 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTARII 
REGIONALE ŞI ADMINISTRA ŢI El PUBLICE, 

DANIEL SUCIU 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE, 

[•] 

VICEPRIM-MINISTRU, 
MINISTRUL MEDIULUI 

[•] 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 

RAMONA-NICOLE MĂNESCU 
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MINISTRUL AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

PETRE DAEA 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, 

ALEXANDRU RĂZVAN CUC 

MINISTRUL CULTURII SI 
IDENTITĂŢII NAŢIONALE, 

V ALER-DANIEL BREAZ 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

ANA BIRCHALL 

MINISTRUL ECONOMIEI, 

NICULAE BĂDĂLĂU 

MINISTRUL APELOR ŞI PĂDURILOR 

IOAN DENEŞ 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU 
AFACERI EUROPENE, 

GEORGE CIAMBA 
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Ordonanţă de urgenţă 

pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu 
privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

A vând în vedere necesitatea simplificării procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcţii cu 

privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în vederea 

dezvoltării accelerate a reţelelor de comunicaţii electronice de nouă generaţie, 

A vând în vedere iminenta organizare a procedurilor de selecţie pentru acordarea licenţelor de 

utilizare a unora dintre frecvenţele radio care vor fi utilizate pentru furnizarea de servicii de 

comunicaţii electronice de nouă generaţie ("Licenţele"), 

Ţinând seama de faptul că Uniunea Europeană recunoaşte "importanţa reţelelor de foarte mare 

capacitate precum SG ca factor esenţial al competitivităţii Europei pe piaţa mondială" şi şi-a 

propus prin Comunicarea 2016/588 a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor- Un plan de acţiune privind SG în Europa 

"implementarea coordonată şi promptă a reţelelor SG în Europa, printr-un parteneriat între 

Comisie, statele membre şi sectorul de profil", 

Întrucât Comunicarea Comisiei încurajează statele membre să elaboreze "foi de parcurs naţionale 
privind implementarea SG" şi prevede ca element cheie "alinierea foilor de parcurs şi a 

priorităţilor pentru o implementare coordonată a 5G în toate statele membre, vizând introducerea 

primelor reţele până în 2018 şi trecerea la o introducere pe scară largă în scopuri comerciale cel 

târziu până la sfârşitul anului 2020", 

Luând în considerare faptul că dezvoltarea cât mai rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice 

de nouă generaţie va contribui în mod semnificativ la dezvoltarea tehnologică a României şi la 

operaţionalizarea noilor tehnologii, inclusiv SG, pe scară largă în ritmul avut în vedere în Statele 

Membre ale Uniunii Europene, 

A vând în vedere că existenţa unui cadru legal adecvat care să simplifice procedurile 

administrative care trebuie îndeplinite pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice 

reprezintă o necesitate pentru a asigura o participare corespunzătoare la procedura de selecţie 

pentru acordarea Licenţelor şi maximizarea beneficiilor statului rezultate din această procedură, 

din motivele prezentate mai jos, 

Ţinând seama că Licenţele vor conţine, printre altele, obligaţii de dezvoltare/acoperire, care 

presupun atingerea anumitor niveluri de acoperire teritorială/a populaţiei până la anumite date, 

A vând în vedere că, în condiţiile în care dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice apte să 

susţină furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de nouă generaţie presupune, printre 

altele, instalarea unui număr semnificativ de microcelule, precum şi instalarea legăturilor de fibră 

optică corespunzătoare între acestea, activităţi în legătură cu care sunt aplicabile procedurile 

administrative de autorizare a lucrărilor şi prevederile actelor normative în domeniu care le 

reglementează, este imperios necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să 

asigure fezabilitatea stabilirii şi asumării unor obligaţii de acoperire care să poată fi îndeplinite 

în termene cât mai scurte, 
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Având în vedere că, prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019 a fost aprobată Strategia 5G pentru 
România ("Strategia"), care reprezintă un element fundamental pentru dezvoltarea reţelelor de 
comunicaţii electronice de nouă generaţie şi care stabileşte anumite obiective strategice în ceea 
ce priveşte dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice de nouă generaţie, printre care 
lansarea rapidă a serviciilor în ritmul avut în vedere în Statele Membre ale Uniunii Europene: 
astfel, în anul 2020, începând cu zonele cele mai atractive comercial, respectiv marile centre 
urbane, vor fi desemnate trei oraşe "fanion" în care reţelele de nouă generaţie vor avea atât suport, 
cât şi piaţă de desfacere, fapt ce face necesară, în acord cu cele menţionate anterior, adoptarea în 
regim de urgenţă a prezentului proiect de act normativ, 

A vând în vedere că serviciile de comunicaţii electronice de nouă generaţie sunt recunoscute drept 
infrastructură strategică, crucială pentru dezvoltarea durabilă, economică şi socială a României 
şi că Strategia propune eliminarea cu celeritate a barierelor în calea dezvoltării acestor reţele, 
identificând necesitatea rezolvării cu celeritate a întârzierilor generate de procedurile greoaie de 
autorizare, prin adoptarea unui act normativ în regim de urgenţă care să simplifice procesul de 
autorizare a instalării infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de comunicaţii 

electronice; 

Ţinând seama că adoptarea prezentului proiect de act normativ este necesară anterior emiterii de 
către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a caietului de 
sarcini în cadrul procedurii de selecţie pentru acordarea Licenţelor, astfel încât să permită 
impunerea unor obligaţii de acoperire care să poată fi îndeplinite în mod efectiv în termene scurte, 
datorită simplificarii procedurilor de autorizare, 

Luând în considerare că neadoptarea în regim de urgenţă a proiectului de act normativ poate 
afecta calitatea participarii furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în cadrul procedurii 
de selecţie pentru acordarea Licenţelor, cu consecinţe negative semnificative atât asupra 
potenţialului şi ritmului de dezvoltare a noilor tehnologii în domeniul comunicaţiilor electronice, 
cât şi asupra sumelor încasate la bugetul de stat în anul 2019 cu titlu de taxă de licenţă, fiind 
afectat potenţialul de realizare a veniturilor bugetare prevăzute în bugetul de stat pentru anul 
2019, 

Luând în considerare că cele menţionate mai sus constituie o stare de fapt obiectivă care poate 
periclita procesul de implementare a noilor tehnologii de comunicaţii electronice, cu potenţial 
impact negativ asupra dezvoltării tehnologice, asupra serviciilor ce ar putea fi furnizate prin 
intermediul acestora şi care poate afecta în mod negativ respectarea calendarului stabilit la nivelul 
Uniunii Europene şi la nivel naţional prin Strategie, 

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de 
urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri 
imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, 

în temeiul art. 115 alin. ( 4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

TITLULI 
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SIMPLIFICAREA PROCEDURII DE AUTORIZARE A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR 
DE CONSTRUCŢII CU PRIVIRE LA INFRASTRUCTURA FIZICĂ NECESARĂ 

SUSŢINERII REŢELELOR DE COMUNICA ŢII ELECTRONICE 

Capitolul 1 

Dispoziţii generale 

Art. 1. 

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedura de autorizare a executării lucrărilor de 
construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii 

electronice. 

Art. 2. 

(1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel: 

a) acordul vecinilor - acordul exprimat în scris de către proprietarii imobilelor situate în 

intravilan care au cel puţin o latură comună cu imobilele pe care se amplasează o nouă 
infrastructură fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice; 

b) construcţie - clădire, sau orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă într-o 
structură fixată în sau pe pământ ori pe o construcţie existentă, care este concepută şi 
executată pentru îndeplinirea ori menţinerea unor funcţii tehnice, economice, sociale sau 
ecologice, indiferent de specificul, categoria şi clasa de importanţă; 

c) construcţie existentă - construcţie pentru care a fost admisă recepţia la terminarea 
lucrărilor de construcţii conform specificului acesteia, sau a cărei edificare a fost certificată 
conform prezentei legi, sau construcţie care a fost înscrisă în cartea funciară, precum şi 
orice construcţie existentă în fapt; 

d) drept de acces ·- dreptul de acces pe proprietăţi şi dreptul de acces la infrastructura fizică, 
după caz, exercitate în conformitate cu prevederile Legii 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; 

e) drept de a executa lucrări de construcţii - dreptul furnizorilor de reţele de comunicaţii 
electronice de a executa orice lucrări de construcţii şi lucrări de inginerie civilă în scopul 
amplasării, înlocuirii, întreţinerii, modificării sau desfiinţării de infrastructură fizică 

necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în temeiul unui drept real asupra 
unui imobil, respectiv drept de proprietate, drept de administrare, drept de concesiune, 
drept de uz, uzufruct, superficie, servitute sau a unui drept de creanţă, respectiv drept de 
acces sau alt drept de folosinţă născut din contract de închiriere, comodat, cesiune sau 
contract de acces încheiat de un furnizor de reţele de comunicaţii electronice cu proprietarii, 
alţi deţinători de drepturi reale principale, administratorii, concesionarii, locatorii, titularii 
dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a terenurilor sau construcţiilor existente pe care 
urmează a fi instalată sau dezvoltată infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de 
comunicaţii electronice, ori, în lipsa acestor contracte, hotărârile judecătoreşti definitive 
care ţin loc de contract între părţi; 
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f) lucrări de construcţii - operaţiuni specifice prin care se realizează, se modifică sau se 
desfiinţează construcţii; 

g) lucrări de mică amploare -lucrări de construcţii efectuate în scopul instalării, înlocuirii 
sau desfiinţării de containere de telecomunicaţii, respectiv mini-containere de 
telecomunicaţii, indiferent de tipul staţiilor, staţii de comunicaţii mobile instalate pe clădiri 
existente, cu condiţia ca oricare dintre laturile infrastructurii fizice aferente să nu 
depăşească 6 metri în orice direcţie, amplasarea de cabinete stradale cu dimensiuni de cel 
mult 16 metri pătraţi, instalarea, modificarea sau desfiinţarea de infrastructură fizică 
necesară pentru susţinerea punctelor de acces radio cu arie de acoperire restrânsă, pozarea 
sau amplasarea cablurilor aeriene pe construcţiile existente sau părţi din acestea în scopul 
integrării în reţeaua de comunicaţii electronice, pozarea sau amplasarea în subteran a 
cablurilor cu o lungime totală de cel mult 50 metri în scopul asigurării conexiunii la 
punctele de acces, lucrări de construcţii pentru tranzitarea cablurilor între etajele unei 
clădiri sau între două sau mai multe încăperi situate în aceeaşi clădire, introducerea, 
înlocuirea sau desfiinţarea de elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice în 
infrastructura fizică interioară, precum şi racordarea sau branşarea la reţeaua electrică a 
reţelelor de comunicaţii electronice; 

h) lucrări standard - lucrări de construcţii efectuate în scopul consolidării elementelor de 
infrastructură fizică existente necesare pentru susţinerea reţelelor de comunicaţii 

electronice, inclusiv în scopul instalării unor echipamente suplimentare, sau efectuate în 
temeiul dreptului de acces la elemente de infrastructură fizică existentă, care au drept scop 
instalarea, înlocuirea sau desfiinţarea unor elemente de reţea, precum şi cele având ca 
obiect instalarea, întreţinerea sau desfiinţarea infrastructurii fizice necesare susţinerii 

reţelelor de comunicaţii electronice cu înălţimi de maxim 20 metri, precum şi a 
infrastructurii fizice care se realizeză odată cu lucrările de construire, reparare, 
modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori reţelelor de utilităţi publice; 

i) punct de acces radio cu arie de acoperire restrânsă - înseamnă echipamentul radio de 
acces la reţea, de mică putere şi de dimensiuni mici care funcţionează pe o arie restrânsă, 
ce utilizează frecvenţe radio în condiţiile legii şi care: poate fi utilizat ca parte a unei reţele 
publice de comunicaţii electronice, poate fi echipat cu una sau mai multe antene cu un 
impact vizual redus şi permite utilizatorilor accesul radio la reţele de comunicaţii 

electronice, indiferent de topologia reţelei respective, mobilă sau fixă. 

(2) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute 
de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 

reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 559 
din 25 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 4 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

Capitolul II 
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Utilizarea imobilelor în vederea executării lucrărilor de construcţii având ca obiect 
infrastructura fiZică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice 

Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 

Art. 3. 

(1) Lucrările de construcţii privind elementele de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor 
de comunicaţii electronice se pot executa pe imobile situate în intravilanul sau în extravilanul 
unităţilor administrativ-teritoriale, indiferent de destinaţia sau categoria de folosinţă a acestor 
imobile, cu respectarea dispoziţiilor legii. 

(2) Imobilele pe care urmează să se execute lucrări de construcţii privind elementele de 
infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice şi care nu sunt 
înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, pot fi identificate prin plan de încadrare în 
taria/plan de încadrare în zonă, sau orice modalitate prevăzută de lege, cum ar fi: adresa poştală, 
număr de taria şi de parcelă, titlu de proprietate, proces-verbal de punere în posesie, plan de 
ridicare topografică. 

Secţiunea a 2-a 

Amplasarea pe terenuri agricole a infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de 
comunicaţii electronice 

Art. 4. 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea fondului funciar 
nr. 1811991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, elementele de infrastructură fizică necesare susţinerii 
reţelelor de comunicaţii electronice pot fi amplasate în extravilanul unităţilor administrativ
teritoriale, pe terenuri agricole, indiferent de clasa de calitate, precum şi pe cele care au destinaţia 
de pajişti, pe cele amenajate cu îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele care fac parte din parcuri 
naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice. 

(2) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, pe care urmează 

să se execute suprateran lucrări de construcţii pentru amplasarea de elemente de infrastructură 
fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice se face cu acordul proprietarilor sau 
deţinătorilor terenurilor respective şi cu plata tarifului pentru scoaterea din circuitul agricol a 
terenurilor încadrate în clasa I de calitate, prevăzut în Anexa 1 a Legii fondului funciar nr. 
1811991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(3) În vederea executării lucrărilor de construcţii privind infrastructura fizică destinată susţinerii 
reţelelor de comunicaţii electronice, terenurile situate în extravilan ce fac obiectul procedurii de 
constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate privată, pentru care nu au fost emise 
documentele care fac dovada proprietăţii, pot fi scoase din circuitul agricol în temeiul unei 
declaraţii a beneficiarului/beneficiarilor unei adeverinţe eliberate de către comisia locală pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate, care confirmă calitatea acestuia/acestora de persoană 
îndreptăţită la recunoaşterea dreptului de proprietate. 
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(4) În cazul în care proprietarii terenurilor situate în extravilan pe care urmează să fie executate 
lucrări de construcţii privind infrastructura fizică destinată susţinerii reţelelor de comunicaţii 
electronice nu pot fi identificaţi, sau nu pot prezenta documente care să ateste dreptul lor de 
proprietate, scoaterea din circuitul agricol al terenurilor respective se va face pe baza acordului 
exprimat de deţinătorul/deţinătorii acelor terenuri însoţit de o declaraţie pe proprie răspundere, 
încheiată în formă autentică, prin care furnizorul de reţele de comunicaţii electronice care solicită 
scoaterea definitivă din circuitul agricol îşi asumă obligaţia de a-i despăgubi pe proprietarii 
terenurilor respective pentru orice daună suportată de aceştia ca urmare a scoaterii definitive a 
terenurilor din circuitul agricol, inclusiv obligaţia de a repune terenurile în situaţia anterioară. 

( 5) În cazurile prevăzute la alin. ( 4 ), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu va fi ţinut 
răspunzător pentru schimbarea destinaţiei terenurilor agricole, dacă vor face obiectul unor litigii. 

Art. 5. 

Lucrările de construcţii pentru amplasarea pe terenuri agricole din intravilan a elementelor de 
infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pot fi efectuate rară a 
fi necesară scoaterea din circuitul agricol a suprafeţelor de teren respective. 

Secţiunea a 3 -a 

Amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 
electronice pe terenuri situate în parcuri naţionale şi naturale 

Art. 6. 

(1) În vederea asigurării siguranţei şi securităţii cetăţenilor prin asigurarea accesului la 
sistemul de avertizare în situaţii de urgenţă RO-ALERT, respectiv la sistemul naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (71

) din Ordonanta de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă amplasarea de elemente de 
infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în zonele-tampon, în 
zonele de conservare durabilă, de management durabil, precum şi în zonele de dezvoltare 
durabilă. 

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) vor fi executate cu respectarea condiţiilor impuse prin actul 
administrativ emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului. 

(3) În vederea efectuării lucrărilor menţionate la alin. (1 ), furnizorii de reţele de comunicaţii 
electronice sunt obligaţi să prevadă soluţii tehnice care să permită partajarea elementelor de 
infrastructură fizică amplasate în zonele-tampon, în zonele de conservare durabilă, de 
management durabil, precum şi în zonele de dezvoltare durabilă şi de către alţi furnizori de 
comunicaţii electronice. 

Secţiunea a 4-a 

Amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 
electronice pe spaţii verzi 
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Art. 7. 

(1) Prin derogare de la dispoziţiile art.5lit. h) şi ale art. 18 alin. (5) din Legea nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, elemente de 
infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pot fi amplasate pe 

spaţiile verzi situate în intravilan, în condiţiile prevăzute în contractul privind dreptul de acces, 

respectiv în hotărârea judecătorească prin care este recunoscut acest drept, cu condiţia ca, în cazul 
amplasării supraterane, suprafaţa cumulată a amprentei la sol a acestor elemente de infrastructură 

fizică să nu depăşească 50 de metri pătraţi din suprafaţa totală a spaţiului verde în cadrul căruia 

sunt amplasate. 

(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. III din Legea nr. 313/2009 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009, amplasarea pe spaţii 

verzi a infrastructurii fizice necesare sustinerii reţelelor de comunicaţii electronice, conform 
dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se face rară a fi necesară modificarea prealabilă a 

documentaţiilor de urbanism. 

Secţiunea a 5-a 

Amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 

electronice pe terenuri cu destinaţie forestieră 

Art. 8. 

(1) Fumizorii de reţele de comunicaţii electronice au drept de acces pe terenurile cu destinaţie 

forestieră, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice 

a reţelelor de comunicaţii electronice şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 
instalării reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, terenurile care fac parte din fondul forestier naţional necesare realizării 

sau extinderii infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pot fi 
ocupate temporar pe întreaga durată a realizării lucrărilor de construcţii cu privire la elementele 

de infrastructură fizică şi de existenţă a reţelelor de comunicaţii electronice respective, cu 
asigurarea plăţii anticipate a obligaţiilor băneşti de către beneficiarul aprobării de ocupare 

temporară a terenurilor din fondul forestier naţional pentru obiectivul respectiv. 

Art. 9. 

(1) Ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată, altele decât cele aflate în 

proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru care nu au fost emise 

documentele care fac dovada proprietăţii, se face în temeiul acordului dat de 

beneficiarul/beneficiarii unei adeverinţe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirmă calitatea acestuia/acestora de 

persoană îndreptăţită la recunoaşterea dreptului de proprietate. 
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(2) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, solicitarea de ocupare temporară a terenurilor forestiere necesare 
realizării sau extinderii reţelelor de comunicaţii electronice, prevăzute la alin.(1) se face în 
temeiul dreptului de a executa lucrări de construcţii şi a unei declaraţii pe proprie răspundere, 
dată în formă autentică, prin care furnizorul reţelelor de comunicaţii electronice care solicită 
ocuparea temporară îşi asumă obligaţia de a-i despăgubi pe proprietarii terenurilor respective 
pentru orice daună suportată de aceştia ca urmre a ocupării temporare a terenurilor din circuitul 
silvic, inclusiv obligaţia de a repune terenurile în situaţia anterioară. 

Art. 10. 

Prin derogare de la prevederile art. 3 7 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de construcţii aferente realizării sau 
extinderii reţelelor de comunicaţii electronice la distanţe mai mici de 50 metri de liziera pădurii 
nu este necesară obţinerea avizului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură. 

Secţiunea a 6-a 

Amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 
electronice care reprezintă lucrări pe ape sau în legătură cu apele 

Art. 11. 

(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 49 alin. (3)1 din Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, 
lucrările standard definite de art. 2 lit.h) din prezenta ordonanţă de urgenţă executate pe 
construcţii existente se fac rară a fi necesară emiterea unui aviz de amplasament. 

Secţiunea a 7-a 

Amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 
electronice în zona de siguranţă şi protecţie a drumurilor, în zonele de siguranţă şi protecţie a 

infrastructurii feroviare,în zonele afectate de servituţi aeronautice, precum şi în zonele de 

siguranţă şi protecţie a căilor navigabile interioare 

Art. 12. 

În zona drumurilor publice nu pot fi instalate infrastructuri fizice necesare susţinerii reţelelor de 
comunicaţii electronice care: 

a) restrâng ampriza drumurilor; 

b) stânjenesc circulaţia autovehiculelor; 

c) periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii. 

Art. 13. 

Prin derogare de la prevederile art. 46 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 237 din 
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29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care, în scopul amplasării de 
noi elemente de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, 
fumizorii de reţele de comunicaţii electronice execută lucrări de construcţii în zona drumurilor 
publice, în contractul încheiat de administratorul drumului cu fumizorul de reţele de comunicaţii 
electronice, prin care se acordă acestuia dreptul de a executa lucrări de construcţii, vor fi incluse 
acordul administratorului drumului şi autorizaţia de amplasare, fără a mai fi necesară emiterea 
separată a acestor avize sau autorizaţii. 

Art. 14. 

(1) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în 
zona de siguranţă şi în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se face în condiţiile stabilite 
pentru exercitarea dreptului de a efectua lucrări de construcţii şi cu avizul Ministerului 
Transporturilor. 

(2) Avizul prevăzut la alin. (1), respectiv avizul nefavorabil, se va emite în termen de 15 zile de 
la depunerea de către fumizorul de reţele de comunicaţii electronice a unei cereri, însoţită de 
proiectul tehnic al lucrărilor de construcţii ce urmează să fie executate în zona de protecţie sau 
în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare. 

Art. 1 s. 

(1) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în 
zonele afectate de servituţi aeomautice se face în condiţiile stabilite în contractul, respectiv 
hotărârea judecătorească privind exercitarea dreptului de a efectua lucrări de construcţii şi cu 
avizul Autorităţii Aeronautice Civile, emis în condiţiile legii. 

(2) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice în 
zonele de siguranţă maritimă, în zonele de siguranţă şi protecţie a căilor navigabile interioare se 
face cu avizul administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare şi cu aprobarea 
Ministerului Transporturilor. 

(3) În zonele de siguranţă şi protecţie a căilor navigabile interioare nu pot fi instalate infrastructuri 
fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice care: 

a) restrâng ampriza căilor navigabile; 

b) limitează înălţimea de navigaţie în acel sector; 

c) periclitează siguranţa navigaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii; 

d) interferează cu aparatura utilizată pentru desfăşurarea navigaţiei în condiţii de siguranţă. 

(4) Fumizorii de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a marca şi semnaliza 
infrastructura fizică instalată în zonele de protecţie maritimă şi în zonele de siguranţă şi protecţie 
a căilor navigabile interioare, conform regulilor privind semnalizarea de navigaţie, precum şi 
obligaţia de a asigura vizibilitatea semnelor şi marcajelor respective şi de a le menţine în 
funcţiune pe cheltuiala lor. 

Secţiunea a 8-a 
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Amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 

electronice în condominii şi clădiri cu destinaţia de locuinţă 

Art. 16. 

(1) În vederea conectării unui condominiu sau a oricărei părţi din acesta la o reţea de 
comunicaţii electronice, contractul privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi va fi 

încheiat de furnizorul de reţele de comunicaţii electronice cu asociaţia de proprietari reprezentată 

de preşedinte, fără a fi necesară hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari sau acordul 
vreunui proprietar din condominiu. Contractul privind exercitarea dreptului de acces încheiat în 

condiţiile prezentului articol poate avea orice durată, stabilită prin acordul părţilor, dar care nu 

poate depăşi durata de existenţă a reţelelor de comunicaţii electronice în imobilul respectiv şi va 
fi cu titlu gratuit. 

(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 38 alin. (2) din Legeanr. 196/2018 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, hotărârea 

adunării generale a proprietarilor prin care se aprobă utilizarea părţilor comune din condominii 
de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în scopul executării de lucrări de 

construcţii pentru amplasarea de infrastructură fizică destinată susţinerii reţelelor de comunicaţii 

electronice, altele decât cele având drept scop conectarea condominiului sau a oricărei părţi din 
acesta la o reţea de comunicaţii electronice, va fi adoptată cu acordul majorităţii proprietarilor 

prezenţi şi cu acordul proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, exprimat în scris. 

(3) În vederea informării proprietarilor din condomniu cu privire la infrastructura fizică 
propusă a fi instalată în spaţiile comune copJorm alin. (2), fumizorii de reţele de comunicaţii 

electronice vor afişa în condominiu, cu cel puţin 15 zile înainte de data adunării generale a 

proprietarilor, informaţii cu privire la obiectul lucrărilor de construcţii, suprafaţa alocată acestora 
şi durata estimată a lucrărilor. 

(4) În sensul alin. (2), proprietari direct afectaţi de vecinătate sunt proprietarii din condominiu 

a căror locuinţă are cel puţin o latură comună cu spaţiul în care urmează să fie executate lucrările 

de construcţii având ca obiect infrastructura fizică destinată amplasării de reţele de comunicaţii 
electronice. 

(5) În vederea executării lucrărilor prevăzute la alin. (2), furnizorii de reţele de comunicaţii 
electronice sunt obligaţi să solicite în scris acordul proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, iar 

proprietarii respectivi sunt obligaţi să comunice răspunsul în scris, în termen de 30 de zile de la 

primirea solicitării, furnizorului solicitant şi preşedintelui asociaţiei de proprietari din 

condominiu. Lipsa răspunsului scris al proprietarilor direct afectaţi de vecinătate reprezintă 

acordul acestora pentru executarea lucrărilor de construcţii descrise în notificarea transmisă de 
fumizorul de reţele de comunicaţii electronice. 

Capitolul III 

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii privind infrastructura 
fiZică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice 

Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 
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Art. 17. 

Lucrările de construcţii având ca scop edificarea, consolidarea, modificarea, extinderea sau 

desfiinţarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 

electronice se execută de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, titulari ai unui drept 

de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, 

cu respectarea reglementărilor privind: 

a) proiectarea şi executarea construcţiilor; 

b) calitatea în construcţii; 

c) protecţia igienei şi a sănătăţii publice; 

d) protecţia mediului; 

e) protecţia muncii; 

f) protejarea monumentelor istorice. 

Art. 18. 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 31 1 alin. (1) şi ale art. 65 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în cazul în care planurile de urbanism aplicabile nu 

reglementează ori cuprind prevederi insuficiente cu privire la amplasarea infrastructurii fizice 

necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, lucrările de construcţii privind 

infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pot fi executate cu 

respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a fi necesară elaborarea şi aprobarea 

unor planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism care să reglementeze amplasarea 

elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice 

anterior executării acestor lucrări. 

(2) În zonele în care există anumite restricţii stabilite prin documentaţiile de urbanism sau prin 

decizii ale autorităţilor publice locale cu privire la modul de amplasare şi caracteristicile reţelelor 

de comunicaţii electronice şi a infrastructurii fizice asociate acestora, reţelele de comunicaţii 

electronice şi elementele de infrastructură aferente pot fi amplasate prin reutilizarea 

infrastructurilor existente în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale din 

zonele urbane sau rurale, inclusiv în varianta supraterană. 

(3) În termen de 90 de zile de la încheierea unor procese-verbale care să ateste finalizarea 

executării unor lucrări de construire sau de desfiinţare cu privire la elemente de infrastructură 

fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pe raza unei unităţi administrativ

teritoriale, fumizorii de reţele de comunicaţii electronice, beneficiari ai lucrărilor, vor transmite 

autorităţilor locale competente planuri cu privire la amplasarea acelor elemente de infrastructură 

fizică, pe care autorităţile locale le vor include în planurile de urbanism cu ocazia actualizării 

acestora. 

Art. 19. 

(1) Lucrările de inginerie civilă având ca obiect instalarea, întreţinerea, repararea, înlocuirea, 

modificarea, retehnologizarea, mutarea sau desfiinţarea elementelor componente ale reţelelor de 

comunicaţii electronice, care nu implică efectuarea de lucrări de construcţii asupra imobilelor 
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sau infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, nu fac obiectul 
autorizării executării lucrărilor de construcţii şi se execută de către furnizorii de reţele de 
comunicaţii electronice fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, cu respectarea 

normativelor tehnice privind proiectarea şi realizarea reţelelor de comunicaţii electronice. 

(2) Lucrările având ca obiect instalarea, întreţinerea, repararea, înlocuirea, modificarea, 
retehnologizarea, mutarea sau desfiinţarea elementelor componente ale reţelelor de comunicaţii 

electronice pe structuri mobile sau amplasate direct pe sol, fără fundaţii de tip monolit şi fără 

racorduri sau branşamente la utilităţi urbane cu excepţia energiei electrice, nu fac obiectul 
autorizării executării lucrărilor de construcţii şi se execută de către fumizorii de reţele de 

comunicaţii electronice fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, cu respectarea 

normatîvelor tehnice privind proiectarea şi realizarea reţelelor de comunicaţii electronice. 

Secţiunea a 2-a 

Lucrări de construcţii privind amplasarea, modificarea sau desfiinţarea reţelelor de comunicaţii 
electronice care se execută fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare 

Art. 20. 

(1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, titulari ai unui drept de a executa lucrari de 
construcţii, au dreptul să execute lucrări de mică amploare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. 

g), şi lucrări standard, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h), fără a fi necesară obţinerea unei 

autorizaţii de construire sau de desfiinţare. 

(2) Pentru executarea lucrărilor de mică amploare şi a lucrărilor standard, fumizorii de reţele de 

comunicaţii electronice au obligaţia de a plăti la compartimentul de specialitate al administraţiei 

publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia urmează să fie executate 
lucrările, o taxă pentru executarea lucrărilor de construcţii, egală cu taxa aplicabilă în cazul 

emiterii autorizaţiilor de construire, ce se va calcula conform legii în funcţie de valoarea lucrărilor 

respective. 

(3) În cazul lucrărilor de mică amploare constând în instalarea, modificarea sau desfiinţarea de 
infrastructură fizică necesară pentru susţinerea punctelor de acces radio cu arie de acoperire 

restrânsă, obţinerea unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare nu este necesară dacă sunt 
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) punctele de acces radio cu arie de acoperire restrânsă respectă caracteristicile fizice şi tehnice 

stabilite la nivelul Uniunii Europene de către Comisia Europeană prin actele de implementare 

emise potrivit Art. 57 paragraful (2) din Directiva (UE) 201811972 a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului European al Comunicaţiilor 

Electronice; 

b) punctele de acces radio cu arie de acoperire restrânsă şi infrastructura fizică necesară pentru 

susţinerea acestora nu sunt amplasate pe sau în imobile clasate ca situri arheologice potrivit 

Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protejarea patrimoniului arheologic, sau ca 

monumente istorice potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori situate în zona de protecţie a unui 

monument istoric sau în zone construite protejate. 
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(4) Executarea lucrărilor de mică amploare şi a lucrărilor standard se face cu respectarea 
dispoziţiilor legale privind: 

a) proiectarea, executarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor, respectiv a normativelor 
tehnice privind proiectarea şi realizarea infrastructurilor fizice şi a reţelelor de comunicaţii 
electronice; 

b) calitatea în construcţii; 

c) protecţia igienei şi a sănătăţii publice; 

d) protecţia mediului 

e) protecţia muncii. 

Art. 21. 

(1) Pentru a executa lucrări de mică amploare, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice 
întocmesc o documentaţie care cuprinde: 

a) documente care atestă dreptul de a executa lucrări de construcţii, conform art. 2lit. e); 

b) documente necesare pentru identificarea imobilelor sau, după caz, a infrastructurii fizice 
cu privire la care urmează să fie efectuate lucrările de mică amploare, respectiv: 

1. extras de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral eliberat 
de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară cu maximum 30 de zile înainte de data 
întocmirii documentaţiei, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară, sau 

2. plan de încadrare în taria/plan de încadrare în zonă, sau orice altă modalitate de 
identificare prevăzută de lege, cum ar fi: adresa poştală, număr de taria şi de parcelă, 
titlu de proprietate, proces-verbal de punere în posesie, plan de ridicare topografică, 
pentru imobilele care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară. 
Planul de încadrare în zonă se va elibera la cerere de către oficiul de cadastru şi 
publicitate imobiliară. 

c) avizele, acordurile şi actele administrative enumerate în Anexa 1, după caz; 

d) documentaţia tehnică, respectiv proiectul tehnic întocmit cu respectarea normativelor 
tehnice privind proiectarea şi realizarea infrastructurilor fizice şi a reţelelor de comunicaţii 
electronice şi verificat de un specialist atestat ca verificator tehnic de proiecte. 

(2) A vizele, acordurile sau, după caz, actele administrative enumerate în Anexa 1, se emit de 
către autorităţile/instituţiile competente, la cererea furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice însoţită de documentaţia specifică necesară pentru emiterea avizelor, acordurilor sau 
actelor administrative respective, fără a fi necesară emiterea prealabilă a unui certificat de 
urbanism. 

(3) În vederea calculării taxei pentru executarea lucrărilor de construcţii de mică amploare, 
conform art. 20 alin. (2), fumizorii de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a prezenta 
compartimentului de specialitate al administraţiei publice locale din unitatea administrativ
teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările o declaraţie pe proprie răspundere cu 
privire la costul estimativ al lucrărilor de mică amploare ce urmează a fi executate. 
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(4) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea declaraţiei menţionate la alin. (3), 

compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale din unitatea administrativ
teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările va calcula conform art. 20 alin. (2) şi 

va comunica fumizorului de reţele de comunicaţii electronice valoarea taxei datorate pentru 

executarea lucrărilor de mica amploare. 

(5) După întocmirea documentaţiei prevăzute la alin. (1), anterior executării lucrărilor de mică 

amploare respective, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a transmite 

primarului unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările de 

mică amploare o informare care să cuprindă: 

a) adresa imobilelor asupra cărora urmează să fie executate lucrările de mică amploare; 

b) descrierea pe scurt a lucrărilor care urmează să fie executate; 

c) data la care urmează să înceapă execuţia lucrărilor de mică amploare şi data estimată pentru 

finalizarea acestora; 

însoţită de dovada plăţii taxei pentru executarea lucrărilor de mică amploare. 

( 6) Pe parcursul executării lucrărilor de mică amploare sau după fmalizarea acestora, fumizorii 

de reţele de comunicaţii electronice vor prezenta spre verificare organelor de control ale 
autorităţilor publice locale, competente să asigure disciplina în construcţii, la cererea acestora, 

copia documentaţiei menţionate la alin. (1) şi dovada plăţii taxei prevăzute la alin.(4). 

Art. 22. 

(1) Finalizarea executării lucrărilor de mică amploare va fi constatată prin proces-verbal semnat 

de beneficiarul lucrării şi de executantul acesteia, după caz. 

(2) Înscrierea în cartea funciară a lucrărilor de mică amploare care reprezintă imobile în sensul 
art.876 Cod Civil şi art. 1 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 se face cu 

respectarea dispoziţiilor legale în materie, pe baza documentaţiei cadastrale şi a unui certificat 

de atestare a edificării lucrărilor emis de primarul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia 

au fost executate lucrările, în termen de 1 O zile de la depunerea de către fumizorul de reţele de 
comunicaţii electronice a unei cereri însoţite de copia notificării transmise conform art. 21 alin. 

(5), precum şi a procesului-verbal la terminarea lucrărilor întocmit conform alin. (1). 

Art. 23. 

(1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au dreptul să execute lucrări standard, astfel 

cum sunt definite la art. 2 lit. h), rară a fi necesară emiterea unei autorizaţii de construire sau de 
desfiinţare, pe baza unei notificări transmise primarului unităţii administrativ-teritoriale în raza 

căreia urmează să fie executate lucrările şi a unei documentaţii care cuprinde: 

a) documente care atestă dreptul fumizorului de reţele de comunicaţii electronice de a executa 

lucrări de construcţii, conform art. 21it. e), pe imobilele sau, după caz, infrastructura fizică 

pe care urmează să fie executate lucrările standard; 

b) documente necesare pentru identificarea imobilelor sau, după caz, a infrastructurii fizice 

cu privire la care urmează să fie efectuate lucrările standard, respectiv: 
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1. extras de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral eliberat 
de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară cu maximum 30 de zile înainte de data 
întocmirii documentaţiei, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară, sau 

2. plan de încadrare în taria/plan de încadrare în zonă, sau orice altă modalitate de 
identificare prevăzută de lege, cum ar fi: adresa poştală, număr de taria şi de parcelă, 
titlu de proprietate, proces-verbal de punere în posesie, plan de ridicare topografică 
pentru imobilele care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară. 
Planul de încadrare în zonă se va elibera la cerere de către oficiul de cadastru şi 
publicitate imobiliară. 

c) avizele specifice necesare pentru efectuarea de lucrări de construcţii pe infrastructura fizică 
existentă emise de operatorii reţelelor respective, în măsura în care condiţiile de amplasare 
şi acordul operatorilor de reţea nu sunt deja cuprinse în documentele care atestă dreptul 
furnizorului de reţele de comunicaţii electronice de a executa lucrări de construcţii asupra 
infrastructurii fizice respective; prin derogare de la dispoziţiile art. 50 alin. (1) din Legea 
apelor nr. 107/1996, în cazul în care lucrările standard urmează să fie executate în temeiul 
unui drept de acces la infrastructura fizică care a fost deja avizată sau autorizată din punct 
de vedere al gospodăririi apelor, nu este necesară emiterea unui alt aviz de gospodărire a 
apelor cu privire la lucrările standard ce urmează a fi executate; 

d) alte avize, acorduri sau acte administrative necesare, după caz, pentru executarea lucrărilor 
standard, conform Anexei 2; 

e) documentaţia tehnică, respectiv proiectul tehnic întocmit cu respectarea normativelor 
tehnice privind proiectarea şi realizarea in:frastructurilor fizice şi a reţelelor de comunicaţii 
electronice şi verificat de un specialist atestat ca verificator tehnic de proiecte. 

(2) Avizele, sau după caz, actele administrative enumerate în Anexa 2, se emit de către 
autorităţile/instituţiile competente, la cererea furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice 
însoţită de documentaţia specifică necesară pentru emiterea avizelor respective, fără a fi necesară 
emiterea prealabilă a unui certificat de urbanism. 

(3) În vederea calculării taxei pentru executarea lucrărilor standard de construcţii, conform art. 
20 alin. (2), furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a prezenta 
compartimentului de specialitate al administraţiei publice locale din unitatea administrativ
teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările o declaraţie pe proprie răspundere cu 
privire la costul estimativ al lucrărilor standard ce urmează a fi executate. 

(4) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea declaraţiei menţionate la alin. (3), 
compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale din unitatea administrativ
teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările va calcula conform art. 20 alin. (2) şi 
va comunica fumizorului de reţele de comunicaţii electronice valoarea taxei datorate pentru 
executarea lucrărilor standard respective. 

(5) După întocmirea documentaţiei prevăzute la alin. (1 ), fumizorii de reţele de comunicaţii 
electronice care execută lucrări standard au obligaţia de a transmite primarului unităţii 

administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările standard, o notificare 
care să cuprindă: 
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a) date de identificare a infrastructurii fizice asupra căreia urmează să fie executate lucrările 
standard; 

b) descrierea pe scurt a lucrărilor care urmează să fie executate; 

c) data la care urmează să înceapă executarea lucrărilor standard şi data estimată pentru 
terminarea acestora; 

d) copia documentaţiei menţionate la alin. (1) şi dovada plăţii taxei calculate conform alin. 
(4). 

( 6) În cazul în care, în termen de 1 O zile lucrătoare de la înregistrarea notificării prevăzute la alin. 
(5), autoritatea căreia i s-a transmis notificarea nu comunică, în scris, fumizorului de reţele de 
comunicaţii electronice refuzul său motivat cu privire la executarea lucrărilor standard indicate 
în notificare, precizând explicit motivele pentru care documentaţia transmisă odată cu notificarea 
este incompletă, furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate executa lucrările standard 
notificate. 

(7) În cazul în care autoritatea competentă a comunicat refuzul său motivat cu privire la 
executarea lucrărilor standard, fumizorul de reţele de comunicaţii electronice are dreptul: 

a) de a contesta în faţa instanţelor de contencios administrativ refuzul, dacă îl consideră 
nejustificat; 

b) de a completa documentaţia pentru executarea lucrărilor standard conform solicitării 

autorităţii competente; după completarea documentaţiei, fumizorul de reţele de 
comunicaţii electronice va relua procedura de notificare prevăzută la alin. (1 ), transmiţând 
autorităţii competente doar documentele care fuseseră indicate drept incomplete în refuzul 
motivat. 

(8) Pe parcursul executării lucrărilor standard, fumizorii de reţele de comunicaţii electronice vor 
prezenta spre verificare organelor de control ale autorităţilor publice locale competente să asigure 
disciplina în construcţii, la cererea acestora~ copia documentaţiei menţionate la alin. (1) şi dovada 
plăţii taxei prevăzute la alin. ( 4). 

Art. 24. 

(1) Finalizarea executării lucrărilor standard va fi constatată prin proces-verbal semnat de 
beneficiarul lucrării şi de executantul acesteia, după caz, precum şi de operatorul reţelei asupra 
căreia au fost efectuate lucrările standard. 

(2) Înscrierea în cartea funciară a lucrărilor standard care reprezintă imobile în sensul art.876 
Cod Civil şi art. 1 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 se face conform 
dispoziţiilor legale în vigoare, pe baza documentaţiei cadastrale, precum şi a unui certificat de 
atestare a edificării lucrărilor emis de primarul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia au 
fost executate lucrările, în termen de 1 O zile lucrătoare de la depunerea de către fumizorul de 
reţele de comunicaţii electronice a unei cereri însoţite de copia notificării transmise conform art. 

23 alin. (5) şi a procesului-verbal la terminarea lucrărilor întocmit conform alin. (1). 

Secţiunea a 3-a 
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Lucrări de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire sau de 
desfiinţare 

Art. 25. 

(1) Lucrările de construcţii având ca scop construirea, modificarea sau desfiinţarea de elemente 
de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, cu excepţia 

lucrărilor de mică amploare, a lucrărilor standard şi a lucrărilor enumerate de art. 19, vor fi 
executate de fumizorii de reţele de comunicaţii electronice, în calitate de titulari ai unui drept de 
a executa lucrări de construcţii, în temeiul unei autorizaţii de construire, respectiv de desfiinţare, 

emisă conform dispoziţiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Prin deorgare de la dispoziţiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 

din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii prevăzute de alin. (1) se face pe baza documentaţiei tehnice întocmite conform 

dispoziţiilor cuprinse în Anexa 3. 

Art. 26. 

Executarea lucrărilor de construire a reţelelor submarine de comunicaţii electronice, în marea 
teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, după caz, este permisă în 

baza actului de autoritate al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care ţine 

loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi se emite conform normativelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea infrastructurilor fizice şi a reţelelor de comunicaţii electronice. 

Art. 27. 

În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiei de construire pentru 
executarea de lucrări de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de 

comunicaţii electronice, la solicitarea fumizorilor de reţele de comunicaţii electronice: 

a) prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (4) şi ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
imobilele pe care urmează să fie executate lucrări de construcţii având ca obiect infrastructură 

fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, care nu sunt înscrise în evidenţele 
de cadastru şi carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla, numărul de parcelă, planul 
de încadrare în taria, planul de ridicare topografică sau planul de încadrare în zonă, precum şi 

prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege, cum ar fi adresa poştală, număr de 
taria şi de parcelă, titlul de proprietate, proces-verbal de punere în posesie; 

b) prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 

din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, constituie titluri pentru 
emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire oricare dintre documentele care 
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atestă dreptul de a executa lucrări de construcţii, conform art. 2 lit. e) din prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 

Art. 28. 

Prin derogare de la dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 933 din 13 
octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, certificatul de urbanism pentru 
executarea lucrărilor de construcţii privind infrastructura fizică necesară sustinerii de reţele de 
comunicaţii electronice se emite în termen de cel mult 1 O zile lucrătoare de la data depunerii 
cererii pentru emiterea certificatului urbanism şi a dovezii plăţii taxei pentru emiterea acestuia. 

Art. 29. 

(1) A vizele şi acordurile ce pot fi necesare în vederea executării lucrărilor de construcţii privind 
infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice sunt prevăzute în 

Anexa3. 

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (20) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 933 
din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile, instituţiile sau 
operatorii de reţea abilitaţi prin lege să emită avizele, acordurile, sau actele administrative 
indicate în certificatul de urbanism, sunt obligate/obligaţi să răspundă cererilor de emitere a 
a vizelor, acordurilor sau actelor administrative respective emită în termen de maximum 1 O zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea 

aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, rară alte proceduri prealabile. 

(3) În cazul în care autorităţile, instituţiile publice, respectiv operatorii de reţea 
avizatoare/avizatori nu răspund cererilor de avizare depuse de căre furnizorii de reţele de 
comunicaţii electronice în termenul prevăzut la alin. (2), avizul favorabil va fi considerat emis. 
În acest caz, prin derogare de la dispoziţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată de Legea nr. 486/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, documentaţia pentru executarea lucrărilor de construcţii 
va cuprinde cererea de avizare depusă de furnizorul de reţea la entităţile avizatoare, din care să 
rezulte data depunerii; data depunerii cererii de avizare trebuie să fie anterioară cu cel puţin 20 
de zile datei la care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice depun documentaţia pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

(4) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (2), în cazul lucrărilor pentru care este necesară 
demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, decizia de clasare, respectiv actul 

administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se va emite cu respectarea 
termenelor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare. 

Art. 30. 

În cazul în care unul dintre avizele, acordurile sau autorizaţiile indicate prin certificatul de 
urbanism drept necesare pentru executarea lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura 
fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice trebuie emis de un operator de reţea 
sau de către o autoritate cu care furnizorul de reţele de comunicaţii electronice a încheiat/va 
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încheia contracte pentru acordarea dreptului de executare a lucrărilor de construcţii, 

operatorul/autoritatea respectivă este obligat/obligată să includă în contractele privind 

exercitarea dreptului de a executa lucrări de construcţii şi acordul sau avizul său cu privire la 

executarea acelor lucrări. 

Art. 31. 

(1) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale competente nu emit, în termenul 

prevăzut de lege, autorizaţia de construire sau de desfiinţare, respectiv refuzul justificat cu privire 

la emiterea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare privind lucrările de construcţii având ca 
obiect infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice menţionate la 

art. 25 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, autorizaţia de construire, respectiv autorizaţia 

de desfiinţare solicitată este considerată a fi aprobată tacit, fără alte proceduri prealabile şi rară a 
fi necesară emiterea unui certificat doveditor. 

(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura 

aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 291 din 25 aprilie 2003, 
aprobată prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul prevăzut la 

alin. (1), solicitantul autorizaţiei are dreptul să execute lucrările pentru care a fost solicitată 

autorizaţia în temeiul unei notificări înregistrate la autoritatea competentă să emită autorizaţia cel 

mai devreme în 3 zile de la data la care a expirat termenul pentru emiterea autorizaţiei. 

Art. 32. 

În cazul prevăzut la art. 31, durata autorizaţi ei de construire sau de desfiinţare considerată a fi 
fost emisă tacit este de 12 luni de la data la care a fost transmisă notificarea prevăzută la art. 31 

alin. (2), iar durata de execuţie a lucrărilor de construcţii va fi de 24 de luni de la data transmiterii 

anunţului privind începerea lucrărilor de construcţii respective, conform legii. 

Art. 33. 

(1) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia, inclusiv actul administrativ al autorităţii 

competente pentru protecţia mediului sau al acesteia, precum şi, după caz, notificarea transmisă 
de către furnizorul de reţele de comunicaţii electronice conform art.21 alin. (5), art. 23 alin. (5), 

respectiv art. 31 alin. (2) au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe 

pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul 

acesteia împreună cu următoarele informaţii, după caz: 

a) conţinutul notificărilor transmise de fumizorul de reţele de comunicaţii electronice, 

respectiv conţinutul autorizaţiei de construire sau de desfiinţare şi al anexelor aferente, 

respectiv conţinutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii; în cazul prevăzut de art. 33, autoritatea competentă va face publică 

documentaţia depusă de solicitantul autorizaţiei de construire; 

b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţi ei de construire 

ori de desfiinţare sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a examinării comentariilor şi opiniilor 
exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de consultare 

a publicului, după caz, 
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c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, 
compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului. 

Art. 34. 

(1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi 
anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii, la cererea oricărei persoane 
interesate care se consideră vătămată într-un drept al său ori interes legitim. 

(2) Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi 
de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în 
Construcţii. 

(3) Orice persoană ale cărei drepturi sau interese legitime sunt afectate de executarea lucrărilor 
de mică amploare sau a lucrărilor standard are dreptul să conteste executarea acestora, în 
condiţiile legii. 

Secţiunea a 4-a 

Finalizarea lucrărilor de construcţii privind elementele de infrastructură fizică necesare 
susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice 

Art. 35. 

(1) Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii 
ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(2) În cazul lucrărilor de mica amploare, recepţia la terminarea lucrărilor se face cu participarea 
reprezentantului fumizorului de reţele de comunicaţii electronice şi a reprezentantului 
executantului lucrărilor, precum şi a administratorului drumului în cazul lucrărilor de construcţii 
efectuate în zona drumurilor. 

(3) În cazul lucrărilor standard, recepţia la terminarea lucrărilor se face cu participarea 
reprezentantului fumizorului de reţele de comunicaţii electronice, a reprezentantului operatorului 
de reţea sau a altei entităţi care a încheiat cu fumizorul de reţele de comunicaţii electronice 
contractul privind acordarea dreptului de a executa lucrări de construcţii, după caz, precum şi a 
administratorului drumului în cazul lucrărilor de construcţii efectuate în zona drumurilor. 

(4) În cazul lucrărilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, 
recepţia la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului fumizorului de reţele de 
comunicaţii electronice şi a reprezentantului administraţiei publice locale, desemnat de 
autoritatea competentă să emită autorizaţia de construire, precum şi, după caz, a reprezentantului 
Inspectoratului de Stat în Construcţii, precum şi a administratorului drumului în cazul lucrărilor 
de construcţii efectuate în zona drumurilor. 

(5) Până la terminarea lucrărilor, fumizorul de reţele de comunicaţii electronice poate iniţia 
întocmirea de procese-verbale de recepţie parţială, care să ateste stadiul fizic de execuţie a 
acestora. 
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(6) Lucrările de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de 
comunicaţii electronice se consideră finalizate dacă au fost executate potrivit legii şi s-a efectuat 
recepţia la terminarea lucrărilor conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(7) La terminarea lucrărilor autorizate, beneficiarul autorizaţiei de construire sau de desfiinţare 
are obligaţia să regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire, potrivit legii. 

(8) În cazul lucrărilor de construcţii efectuate pe terenuri sau construcţii existente înscrise în 
cartea funciară, dreptul de proprietate asupra lucrărilor de construcţii se înscrie în cartea funciară 
în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat 
conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
sau, după caz, a unui certificat de atestare a edificării construcţiei, eliberate de autoritatea 
administraţiei publice locale competentă, care să confirme situaţia juridică actuală a 
construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie. 

Secţiunea a 5-a 

Lucrări de reparaţii şi lucrări urgente 

Art. 36. 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 21, art. 23 şi ale art. 25 din prezenta ordonanţă de urgenţă, 
lucrările de reparaţii urgente, necesare în scopul punerii în siguranţă, prin asigurarea cerinţelor 
de rezistenţă mecanică, stabilitate şi siguranţă în exploatare a infrastructurii fizice necesare 
susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, vor fi executate de către furnizorii de reţele de 
comunicaţii electronice cu respectarea prevederilor cuprinse în punctul de vedere, sau, după caz, 
în actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru lucrările 
iniţiale, pe baza unei notificări adresate autorităţilor publice competente să emită autorizaţii de 
construire şi rară a fi necesară întocmirea prealabilă a documentaţiei şi obţinerea unei autorizaţii 
de construire sau a vreunor avize. 

(2) În cazul lucrărilor de reparaţii urgente, fumizorul de reţele de comunicaţii electronice va iniţa 
întocmirea documentaţiei necesare conform art. 21, art. 23 şi art.26 în termen de cel mult 3 O de 
zile după transmiterea notificării prevăzute la alin. (1 ). 

Art. 37. 

(1) În cazul în care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice urmează să execute lucrări de 
construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice cu 
caracter urgent, necesare pentru asigurarea funcţionării reţelelor de comunicaţii electronice în 
urma apariţiei unor incidente cu privire la securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de 
comunicaţii electronice sau pentru a îndeplini obligaţii impuse de lege sau acte administrative în 
legătură cu asigurarea accesului populaţiei la sistemul de avertizare a situaţiilor de urgenţă RO
ALERT ori la sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, vor transmite autorităţilor 
competente să emită autorizaţii de construire sau desfiinţare o notificare ce va cuprinde descrierea 
lucrărilor ce urmează a fi executate şi argumentele cu privire la caracterul urgent al acestora, 
însoţite de un aviz emis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii care să certifice caracterul urgent al lucrărilor. 
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(2) Lucrările prevăzute la alin.(l) vor putea fi executate după transmiterea notificării menţionate 
la alin.(l ), furnizorul de reţele de comunicaţii electronice având obligaţia de a iniţia întocmirea 
documentaţiei necesare conform prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţie de specificul 
lucrărilor, în termen de cel mult 30 de zile după transmiterea notificării prevăzute la alin. (1 ). 

Art. 38. 

Secţiunea a 6-a 

Sancţiuni 

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă 
următoarele fapte: 

a) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către compartimentele 
de specialitate cu competenţă de control, potrivit legii; 

b) întocmirea ori semnarea documentaţiilor tehnice necesare pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, precum şi a proiectelor tehnice şi a documentaţiilor de execuţie, 
pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară, conform legii. 

Art. 39. 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: 

a) executarea cu nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă a lucrărilor de 
mică amploare, respectiv a lucrărilor standard, sau executarea sau desfiinţarea, totală ori 
parţială, rară autorizaţie a lucrărilor de construcţii care, potrivit prezentei ordonanţe de 
urgenţă, pot fi executate doar în temeiul unei autorizaţii de construire, respectiv de 
desfiinţare; 

b) executarea sau desfiinţarea lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura fizică 
necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice cu nerespectarea prevederilor 
autorizaţiei şi/sau a proiectului tehnic, după caz; 

c) emiterea unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, precum şi omisi unea de a emite 
un refuz justificat privind emiterea unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, în cazul 
în care nu a fost depusă documentaţia necesară pentru emiterea autorizaţiei respective; 

d) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului cu privire la executarea lucrărilor 
de construcţii, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin 
neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate; 

e) neemiterea certificatelor de urbanism, a avizelor, a avizelor nefavorabile, respectiv a 
autorizaţiilor de construire sau a refuzului motivat de emitere a autorizaţiilor de construire, 
în termenele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi emiterea de certificate 
de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi 

acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora 
condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror 
documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăşirea termenului legal, sau 
refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizării informaţiilor de interes public; 
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f) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii, conform prezentei ordonanţe de 
urgenţă; 

g) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în 
Construcţii la controlul anterior; 

h) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă după cum urmează: 

de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. a); 

de la 1.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. h); 

de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. c); 

de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. d) şi e); 

de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. f); 

de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. g); 

de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. h). 

(3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 40. 

(1) Preşedinţii ccmsiliilor judeţene, primarii şi compartimentele de specialitate cu atribuţii de 
control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene urmăresc respectarea 
disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura 
fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice din cadrul unităţilor lor 
administrativ-teritoriale şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, aplică sancţiuni sau se 
adresează instanţelor judecătoreşti. 

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi h) se constată şi se sancţionează 
de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei 
publice locale ale judeţelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi 

comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ- teritorială sau, după caz, în 
teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti. 

( 4) Contravenţiile prevăzute la art. 3 9 alin. ( 1) lit. c ), e) şi g) se constată şi se sancţionează numai 
de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

Art. 41. 

(1) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile menţionate la art. 39 alin. (1) lit. a) 
sau b), agentul constatator va încheia un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care: 

a) va putea dispune oprirea lucrărilor, 

b) va aplica sancţiunea avertismentului şi 

c) va propune aplicarea unui plan de măsuri pentru remediere în vederea încadrării lucrărilor 
în prevederile autorizaţiei, sau, după caz, ale legii, prin obţinerea unei autorizaţii de 
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construire sau de desfiinţare, ori prin completarea documentaţiei necesare în funcţie de 
specificul lucrărilor (de mică amploare sau standard). 

(2) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de compartimentele de 

specialitate cu atribuţii de control ale administraţiei publice locale, se înaintează, în vederea 

stabilirii planului de măsuri pentru remediere, respectiv în vederea aplicării sancţiunii, şefului 
compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, 

după caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale sau al 
sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază s-a săvârşit contravenţia. 

(3) În cazul în care, după expirarea termenului de remediere, contravenientul nu a urmat 

procedurile indicate în planul de remediere, agentul constatator va încheia un alt proces-verbal 
de constatare a contravenţiei, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor alin. (2) şi ale art. 39. 

(4) Instanţele judecătoreşti, la cererea autorităţilor publice locale competente, pot dispune 

desfiinţarea elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 
electronice, care au fost realizate cu încălcarea procedurilor de autorizare şi pentru care nu a fost 

îndeplinit planul de remediere. 

Art. 42. 

Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 39 alin. (1) se prescrie 

în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei. 

Art. 43. 

Secţiunea a Î -a 

Dispoziţii finale 

(1) La elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi a documentaţiilor de urbanism, 

precum şi la realizarea lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a 
drumurilor sau a reţelelor de utilităţi, se va avea în vedere necesitatea instalării de reţele de 

comunicaţii electronice care să respecte cerinţele tehnice minime descrise în normativele tehnice 

privind proiectarea şi realizarea infrastructurilor fizice şi a reţelelor de comunicaţii electronice. 

(2) În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii se vor 

prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice, care să 

respecte cerinţele tehnice minime descrise în normativ ele tehnice prevăzute la alin. (1 ). 

(3) Normativele tehnice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin act normativ comun emis ca ordin 

comun al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice şi decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în termen de maximum 9 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(4) Normativele tehnice prevăzute la alin. (1) vor cuprinde şi vor stabili caracteristicile 

constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor 

categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de 

comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii fizice necesare susţinerii acestora, 

precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură 
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fizică a reţelelor publice de comunicaţii electronice, în funcţie de tipul şi amplasamentul 
lucrărilor. 

(5) În vederea redactării şi emiterii normativelor tehnice prevăzute la alin. (1) se constituie un 

grup de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, ai Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, ai Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi ai asociaţiilor profesionale 

legal constituite ale fumizorilor de reţele de comunicaţii electronice. 

(6) Grupul de lucru prevăzut la alin. (5) este condus de reprezentantul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. Prima şedinţă a grupului de lucru va avea loc în termen de 

cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. La şedinţele 

grupului de lucru pot participa, în calitate de invitaţi, în funcţie de problemele care fac obiectul 
discuţiilor, reprezentanţi ai altor instituţii publice interesate şi ale altor asociaţii legal constituite. 

(7) Până la data intrării în vigoare a normativelor tehnice prevăzute la alin. (1 ), autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii privind infrastructura fizică necesară sustinerii reţelelor de 
comunicaţii electronice se realizează conform prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(8) În cuprinsul actelor normative în vigoare, orice referire la normativele tehnice prevăzute la 

art. 29 alin. (2) din Legea nr. 159/2016 se înţelege ca referire la normativele tehnice prevăzute la 
art. 56 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă. 

(9) Emiterea avizelor de amplasament de către operatorii reţelelor electrice, prevăzute de 

prezenta ordonanţă de urgenţă, va respecta prevederile Metodologiei pentru emiterea avizelor de 

amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul A.N.R.E nr. 25/2016. 

(10) Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului de amplasament pentru lucrări de mică 

amploare şi lucrări standard va cuprinde documentele prevăzute de art. 21 alin. (1) şi de art. 23 
alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, în locul documentelor prevăzute de Metodologia 

pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul 
A.N.R.E nr. 25/2016. 

TITLUL II 

MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE 

Art. 44. 

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 I, nr. 559 din 25 iulie 

2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

1. Art. 1 alin. (4) se abrogă. 

2. La Art. 2 alin. (1), lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) infrastructura fizică - orice element sau parte componentă a unei reţele, precum şi orice 

element necesar sustinerii acesteia, cu exceptia retelelor de comunicatii electronice, care poate 
fi utilizat pentru instalarea unei reţele de comunicaţii electronice fără a deveni el însuşi element 
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sau parte componentă a reţelei de comunicaţii electronice, cum ar fi: canalele, conductele, ţevile, 
camerele de tragere şi de vizitare, cabinetele, clădirile şi intrările în clădiri, structurile de 
susţinere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii şi alte construcţii; cablurile, inclusiv fibra optică 

neechipată, precum şi elementele reţelelor utilizate pentru furnizarea apei destinate consumului 
uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea 
apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare, nu reprezintă infrastructură fizică;" 

3. Art. 4 alin. (1) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor privind calitatea în 
construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice sau 
securităţii naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în 

sau sub imobilele în cauză." 

4. Art. 5 alin. (1) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) exerciţiul acestui drept sau efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură 

să contravină unor norme legale imperative sau cerinţelor specifice privind calitatea în 
construcţii, ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice sau 
securităţii naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în 

sau sub imobilele în cauză." 

5. Art. 6 alin. (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"După efectuarea lucrărilor impuse de exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub 
imobilele aflate în proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale ori după 
încetarea exercitării dreptului de acces, fornizorii de reţele au obligaţia de a repune în starea 

iniţială respectivul imobil proprietate publică, în condiţiile, inclusiv termenele, stabilite prin 
contractul prevăzut la art. 12 ori prin decizia preşedintelui ANCOM prevăzută la art. 121 alin. 
(2) sau prin hotărâre a judecătorească pronunţată în condiţiile art. 13. ". 

6. Art. 8 alin. (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"În cazul în care entitatea responsabilă refUză nejustificat acordarea dreptului de acces sau nu 

răspunde solicitantului în termenele prevăzute la alin. (3)-(5), se aplică dispoziţiile art. 121 şi 
ale art. 13.". 

7. Art. 12 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1), titularii dreptului instituit în condiţiile art. 

4 sau 5 îşi pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract cu titularul 
dreptului de proprietate, titularul altor drepturi reale principale, titularul dreptului de folosinţă 
ori de administrare asupra imobilului proprietate privată respectiv sau, în cazul imobilelor 
proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, prin care se stabilesc condiţiile de 
exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2), cu asociaţia de proprietari.". 

8. După art. 12 se introduce art. 121 cu următorul cuprins: 

"Art. 121. - (1) Fără a afecta aplicarea dispoziţiilor art. 13, în situaţia în care contractul prevăzut 

la art. 12 nu se poate încheia în termen de maximum două luni de la data primirii cererii de 
exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică ori în cazul refuzului de acordare a 
dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 8 alin. (6), furnizorul de reţele de comunicaţii 
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electronice îşi poate exercita imediat dreptul de acces pe proprietatea publică cu respectarea 
dispoziţiilor legale aplicabile şi a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la alin. (2). 

(2) Prin decizie a preşedintelui ANCOM se stabilesc condiţiile minime de acces pe proprietatea 
publică, aplicabile în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (8), astfel încât să permită exercitarea 
efectivă de către furnizorul de reţele de comunicaţii electronice a dreptului de acces pe 
proprietăţi. Prin decizia preşedintelui ANCOM privind condiţiile minime de acces pe 
proprietatea publică se vor stabili cel puţin elementele prevăzute la art. 12 alin. (9) lit. a) - e), 
aplicabile cu caracter temporar în lipsa şi până la momentul încheierii unui contract privind 
dreptul de acces pe proprietatea publică sau pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care ţine 

loc de contract între părţi. 11 

9. Art. 14 alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

11 Titularul dreptului de folosinţă şi titularul dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale, 
titularul dreptului de administrare, de concesiune sau de închiriere, după caz, nu au dreptul de 
a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în 
condiţiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 12 ori prin decizia 
preşedintelui ANCOM prevăzută la art. 121 alin. (2) sau printr-o hotărâre judecătorească 
pronunţată în condiţiile art. 13. 11

• 

10. Art. 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

11 Titularul dreptului de acces pe proprietăţi are obligaţia să reaşeze elementele reţelelor de 
comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, în 
cadrul aceleiaşi proprietăţi, când această reaşezare este necesară pentru construcţia de clădiri 
sau pentru efectuarea de lucrări, în condiţiile, inclusiv reforitoare la termen, convenite prin 
contractul încheiat potrivit prevederilor art. 12 ori prin decizia preşedintelui ANCOM prevăzută 
la art. 121 alin. (2) sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 1311

• 

Il. Art. 29 se abrogă. 

12. Art. 30 se abrogă. 

13. Art. 31 se abrogă. 

14. Art. 42 alin. (1)1 se abrogă. 

15. Art. 43 alin. (1 2) se abrogă. 

Art. 45. 

Legea fondului funciar nr.1811991 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

1. Art. 92 alin. (2) lit. (i) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"i) drumuri publice şi private, drumuri tehnologice;" 

Art. 46. 

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, se modifică 

astfel: 
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1. Art. 71 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(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 excepţia cazului în care se realizează lucrări de 
construcţii pentru infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice." 

Art. 47. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi 

reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică astfel: 

1. Art. 11 1 se completează cu un nou alineat, alin. (41
), cu următorul cuprins: 

"( 41
) Compania naţională care administrează infrastructuraftroviară are obligaţia de a acorda, 

în condiţiile legii, furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice drept de acces asupra 
infrastructurii feroviare publice în vederea executării de lucrări de construcţii pentru instalarea 
infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor 

de reţea." 

2. Art. 11 1 alin. (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) - (4) din prezentul articol, condiţiile de închiriere se 
aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea companiei naţionale care 

administrează infrastructura feroviară; condiţiile privind acordarea dreptului de acces conform 
alin. (4) se stabilesc conform deciziei ANCOM emise în condiţiile Legii nr.J59/2016 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." 

Art. 48. 

Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică astfel: 

1. Art. 23 pct. A lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) suprafaţa imobilului, reieşită din măsurători cadastrale, destinaţia, adresa administrativă, 
categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile. Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul 
agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face conform legii." 

2. După art. 37 alin. (1) se introduce un nou alineat (1 1), având următorul cuprins: 

"(1 1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor reprezentând infrastructură fizică necesară 
susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat 

de atestare eliberat de autoritatea locală competentă să emită autorizaţia de construire, care să 
confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform legii şi că există proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei 
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documentaţii cadastrale. În cazul construcţiilor pentru care, potrivit legii, nu este necesară 
emiterea unei autorizaţii de construire, dreptul de proprietate se înscrie în cartea funciară în 
baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor." 

Art. 49. 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică astfel: 

1. Art. 1 se completează cu un nou alineat, alin. ( 4 ), care va avea următorul cuprins: 

"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), lucrările de construcţii şi/sau lucrările de inginerie 
civilă cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice 
se execută şi se autorizează conform dispoziţiilor legii speciale." 

2. Art. 2 alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Autorizaţiile de construire pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, amenajări pentru 
îmbunătăţiri funciare, ori alte lucrări de infrastructură, cu excepţia reţelelor de telecomunicaţii 
şi a infrastructurilor fizice necesare susţinerii acestora, care se execută în extravilanul 

localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate 
potrivit legii." 

3. Art. 2 alin. (3 1
) se abrogă. 

4 .. Art. 3 alin. (1) partea introductivă se modifică şi va avea unnătorul cuprins: 

"(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţii/ar şi utilajelor 
tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură, cu excepţia 

infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, se pot realiza numai 
cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi 
executarea construcţiilor, pentru: 

(...)" 

5. Art. 3 alin. (1) lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi 

reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, 
reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările 

hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de 
infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei 
electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente, cu excepţia 
infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice;" 

6. Art. 4 alin. (21) se abrogă. 

7. Art. 72 se abrogă. 

Art. 50. 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea 1, nr.938 din 20 noiembrie 2006 se modifică astfel: 
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1. Art. 24 alin. (2) se completează şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de 

schimbare afimcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, ori de amplasare 

a echipamentelor, sau a infrastructurii fizice destinate susţinerii reţelelor de comunicaţii 

electronice, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac 

cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 

şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii." 

2. Art. 341 se completează şi va avea următorul cuprins: 

"(1) Prin excepţie de la prevederile art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau 

serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentaţiile tehnice fără 

consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale 

monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2), pentru tipuri de 

intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecţie sau din zonele 

protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare, realizate cu 

respectarea anumitor condiţii, atunci când respectivele tipuri de intervenţii şi condiţii sunt 

identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

L precum şi pentru lucrări de construcţii având ca obiect elemente de infrastructură fizică 

necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, efectuate cu privire la imobile clasate 

ca monumente istorice, sau la imobile situate în zone de protecţie a monumentelor istorice ori în 

zone construite protejate." 

PRIM-MINISTRU 

Vasilica- Viorica DĂNCILĂ 
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ANEXAl 

Lucrări de mică amploare- avize 

În funcţie de caracteristicile lucrărilor de construcţii care urmează a fi executate, avizele necesare pentru executarea 

lucrărilor de mică amploare pot fi, după caz, următoarele: 

1. Actul administrativ/decizia de clasare al/a autorităţii competente pentru protecţia mediului; 

2. Avizul de amplasament emis de operatorii reţelelor electrice, acord de racordare pentru lucrările de racordare sau 

branşare la reţeaua de energie electică; 

3. Acordul vecinilor, conform art. 2 lit.a) în cazul în care pentru edificarea construcţiei noi care reprezintă element 

de infrastructură fizică necesar susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice trebuie luate măsuri de intervenţie 

pentru a asigura integritatea fizică a imobilelor care au cel puţin o latură comună cu imobilul pe care se edifică noua 

construcţie; 

4. Avizul serviciilor publice descentralizate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în cazul 

lucrărilor care se execută la construcţii existente clasate ca monumente istorice, situate în zona de protecţie a 

monumentelor istorice sau în zone construite protejate; 

5. Avizul Ministerului Afacerilor Interne, în cazul lucrărilor care se execută pe raza municipiilor; 

6. Avizul privind ocuparea temporară a domeniului public. 

7. A vizele operatorilor de reţea cărora le aparţine infrastructura fizică pe care se execută lucrările de construcţii 

aferente reţelelor de comunicaţii electronice: 
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ANEXA2 

Lucrări standard - avize 

1. A vizele operatorilor de reţea cărora le apa ţine infrastructura fizică pe care se execută lucrările de construcţii 

aferente reţelelor de comunicaţii electronice; 

2. Actul administrativ/decizia de clasare al/a autorităţii competente pentru protecţia mediului, respectiv, după 

caz, avizul de gospodărire a apelor; 

3. Avizul emis de Ministerul Transporturilor, în cazul imobilelor situate în zone afectate de servituţi 

aeronautice, în cazul în care lucrările noi de construcţii conduc la modificarea înălţimii infrastructurii fizice 

existente; 

4. Acordul vecinilor (inclusiv alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, după caz), în cazul în care 

pentru edificarea construcţiei noi care reprezintă element de infrastructură fizică necesar susţinerii reţelelor 

de comunicaţii electronice trebuie luate măsuri de intervenţie pentru a asigura integritatea fizică a 

imobilelor care au cel puţin o latură comună cu imobilul pe care se edifică noua construcţie; 

5. Avizul Ministerului Afacerilor Interne, în cazul lucrărilor care se execută pe raza municipiilor; 

6. Avizul emis de autorităţile competente privind ocuparea temporară a domeniului public. 

7. Aviz de amplasament emis de operatorii reţelelor electrice, acord de racordare pentru lucrările de racordare 

sau branşare la reţeaua de energie electică. 
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ANEXA3 

Lucrări supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare 

1. Avize 

1. Actul administrativ, respectiv decizia de clasare emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului; 

2. Avizul de gospodărirea apelor, in cazul lucrărilor care traversează cursuri de apă, sau se execută pe malul mării, 

pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale; 

3. Documente care atestă modificarea categoriei de folosinţă a terenului pe care urmează să fie executate lucrările, 

după caz (ex. dovada scoaterii din circuitul agricol, forestier, etc.); 

4. Aviz CONPET/PETROTRANS (in cazul în care lucrările urmează să fie executate in subteran, în zona de protecţie 

a conductelor de transport petrol, ţiţei); 

5. Avizul administratorului drumului public (in cazul lucrărilor care urmează să fie executate în zona drumului 

public, cu excepţia cazului in care avizul este deja inclus în contractul de acces, sau în alt document care atestă 

dreptul furnizorului de reţele de comunicaţii electronice de a executa lucrări de construcţii în zona drumului public); 

6. Aviz ANCOM, în cazul lucrărilor de construcţii la piloni şi clădiri care pot afecta funcţionarea sistemelor de 

monitorizare ale ANCOM; 

7. Avizul operatorului reţelei de distribuţie a energiei electrice (în cazul lucrărilor care urmează să fie executate în 

zona de protecţie a reţelelor deţinute de operatorii de distribuţie a energiei electrice, cu excepţia cazului în care 

avizul operatorului este inclus în contractul care atestă dreptul furnizorului de reţele de comunicaţii electronice de a 

executa lucrări de construcţii) 

8. Avizul de amplasament Transelectrica (în cazul lucrărilor care urmează să fie executate in zona de protecţie a 

reţelei de transport de energie electrică, cu excepţia cazului in care avizul operatorului este inclus în contractul care 

atestă dreptul furnizorului de reţele de comunicaţii electronice de a executa lucrări de construcţii) 

9. Avizul operatorului reţelei de distribuţie de gaze naturale (în cazul lucrărilor care urmează să fie executate în 

subteran, în zona de protecţie a reţelei de distribuţie de gaze naturale, cu excepţia cazului în care acordul operatorului 

este inclus în contractul care atestă dreptul fumizorului de reţele de comunicaţii electronice de a executa lucrări de 

construcţii) 

10. Acordul altor furnizori de reţele de comunicaţii electronice, in cazul în care lucrările de construcţii urmează să 

fie executate în vecinătatea, sau în zona de protecţie a altor reţele de comunicaţii electronice 

11. Avizul operatorilor de reţele edilitare (apă, canalizare), în cazul lucrărilor de construcţii care urmează să fie 

executate în subteran în zona de protecţie a acestor reţele; 

12. Avizul Ministerului Apărării Naţionale (in cazul lucrărilor de construcţii care se execută in vecinătatea unităţilor 
care aparţin Ministerului Apărării Naţionale); 

13. Avizul Ministerului Afacerilor Interne; 

14. Avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, sau a serviciilor descentralizate ale acestuia, în cazul 

lucrărilor care se execută pe imobile clasate ca monument istoric, sau situate în zona de protecţie a unui monument 

istoric ori în zone construite protejate; 

15. Avizul Poliţiei Rutiere (în cazul lucrărilor de construcţii care se desfăşoară în zona drumului public şi pot afecta 

traficul rutier); 

16. Avizul Serviciului Român de Informaţii (în cazul lucrărilor de construcţii care se execută în vecinătatea unităţilor 

care aparţin Serviciului Român de Informaţii) 

17. Avizul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (in cazul in care exista retele instalate in zona) 

Pag. 33 din 34 



18. Avizul Ministerului Transporturilor (în cazul lucrărilor care urmează să fie executate în zona drumurilor, a zonei 

de protecţie şi/sau siguranţă a căilor ferate, în zonele supuse servituţilor aeomautice ). 

19. Avizul administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare şi aprobarea Ministerului Transporturilor, in 

cazul lucrărilor care urmează să fie executate in zonele de siguranţă maritimă şi în zonele de siguranţă şi protecţie a 

căilor navigabile interioare. 

20. Acordul vecinilor, conform art. 2 lit.a) din prezenta ordonanţă de urgenţă, in cazul în care pentru edificarea 

construcţiei noi care reprezintă element de infrastructură fizică necesar susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice 

trebuie luate măsuri de intervenţie pentru a asigura integritatea fizică a imobilelor care au cel puţin o latură comună 

cu imobilul pe care se edifică noua construcţie . 

II. Documentaţie tehnică 

i) proiect tehnic, avizat şi verificat conform dispoziţiilor legale in vigoare privind calitatea în construcţii, 

cuprinzând: 

A. Piese scrise 

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor 

2. Memoriu 

2.1. Memorii pe specialităţi 

2.2 Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi in anexa la cererea 

pentru autorizare 

2.3 Devizul general al lucrărilor, intocmit în conformitate cu prevederile legale In vigoare 

2.4 Avizele şi acordurile prevăzute în certificatul de urbanism 

B. Piese desenate 

1. Planuri generale 

2. Planşe pe specialităţi 

2.1 Arhitectură 

2.2. Structură 

2.3 Instalaţii 

2.4 Dotări şi intalaţii tehnologice 
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