CONSILIUL CONCURENTEI FACE PRECIZARI
Consiliul Concurentei precizeaza ca prin termenii de „operator” şi „operator de comunicaţii
electronice” utilizaţi în proiectul Hotararii Guvernului privind procedura de selecţie pentru acordarea
unei licenţe naţionale de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele de date şi servicii
de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz, se identifica atât
agenţii economici care sunt operatori de reţele de comunicaţii electronice, cât şi grupurile din care
aceştia fac parte. Interpretarea notiunii de „grup” s-a facut tinandu-se cont de legislatia in domeniul
concurentei, in vederea compatibilizarii actului normativ cu Legea Concurentei.
„Consideram ca sunt necesare aceste precizari avand in vedere ca, in ultimul timp, au aparut diferite
interpretari ale acestor termeni”, a declarat presedintele Consiliului Concurentei, domnul Gheorghe
Oprescu.
Consiliul Concurentei a emis aviz conform conditionat pentru Hotararea Guvernului privind procedura
de selecţie pentru acordarea unei licenţe naţionale de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării
de reţele de date şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425
MHz.
“Consiliul Concurenţei a transmis Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii
şi Tehnologia Informaţiei şi membrilor Comisiei de licitaţie rugămintea ca interpretarea dispoziţiilor
acestui act normativ să respecte atât scopul pentru care a fost initiat, cât şi principiile concurenţei
cuprinse în avizul conform emis de autoritatea de concurenţa” a mai declarat domnul Gheorghe
Oprescu.
O alta interpretare a acestor termeni ar putea conduce la anularea scopului care a stat la baza adoptării
acestui act normativ şi anume „promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice prin
crearea unui nou operator de servicii şi reţele de comunicaţii electronice”. In acelasi timp, s-ar crea
premisele aparitiei unor discriminari intre agenţii economici, care deţin cel puţin o licenţă naţională de
utilizare a frecvenţelor radio (şi care furnizează sau pot furniza reţele şi servicii de comunicaţii
electronice mobile substituibile cu cele ce pot fi furnizate prin utilizarea benzilor de frecvenţe
410-415/420-425 MHz) si care fac parte dintr-un grup si cei care detin o licenta asemanatoare, dar nu
sunt parte a unui grup.
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