GUVERNUL ROMÂNIEI

Hotărâre
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind
compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la
dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (1)-(11) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi
completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, și al art. II din
Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează
condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
55/2015,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din data de 26 iulie 2016, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul
cuprins:
„(21) Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică și aparatelor destinate pentru uzul propriu al
utilizatorului final, comercializate prin mijloace electronice și care sunt supuse controlului vamal.”
2. La articolul 2, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 28, cu următorul cuprins:
„28. utilizator final – orice persoană care pune în funcțiune sau utilizează un echipament;”
3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Echipamentele pot fi puse la dispoziţie pe piaţă de către operatorii economici, puse în funcţiune
şi/sau utilizate doar în cazul în care sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri și numai dacă sunt
corect instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei acestora.”
4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
„Art. 41. – Pe teritoriul României sunt interzise fabricarea, importul, deţinerea, publicitatea,
introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea
echipamentelor sau dispozitivelor destinate să producă perturbații electromagnetice.”
5. La articolul 6, literele b), f), h), l) şi m) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„b) să întocmească documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3 şi să efectueze
procedura relevantă de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 13 ori să delege reprezentantului
autorizat efectuarea procedurii;

………………
f) să se asigure că modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului și
modificările standardelor armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1), sau ale altor specificații tehnice,
în raport cu care se declară conformitatea aparatului, sunt luate în considerare în mod corespunzător;
………………
h) să indice pe aparat numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată şi adresa
poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document
care însoțește aparatul; adresa menţionată de producător va indica un singur punct de contact, iar
datele de contact să fie clare, accesibile, inteligibile, relevante şi prezentate în limba română sau întro limbă care utilizează caractere asemănătoare limbii române;
………………
l) să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control a pieței
și în termenul indicat de acestea, pe suport hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi
documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotărâri,
prezentate în limba română sau într-o limbă acceptată de autorităţile de supraveghere și control a
pieţei;
m) să coopereze cu autorităţile de supraveghere şi control a pieței, la solicitarea acestora, cu privire
la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceştia le-au
introdus pe piaţă;”
6. La articolul 7, alineatul (3), punctele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„2. furnizarea, în urma unei cereri motivate din partea unei autorităţi de supraveghere şi control a
pieței, pe suport hârtie sau în format electronic, a informațiilor şi/sau a documentaţiei necesare pentru
a demonstra conformitatea aparatului, prezentate în limba română sau într-o limbă acceptată de
autorităţile de supraveghere și control a pieței;
3. cooperarea cu autorităţile de supraveghere şi control a pieței, la cererea acestora, cu privire la orice
acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele vizate de obligaţiile
mandatului reprezentantului autorizat.”
7. La articolul 8, punctele 5, 11 și 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„5. să indice pe aparat numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi
adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un
document care însoțește aparatul; datele de contact să fie clare, accesibile, inteligibile, relevante şi
prezentate în limba română sau într-o limbă care utilizează caractere asemănătoare limbii române;
………………
11. să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control a
pieței și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi
documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotărâri,
prezentate în limba română sau într-o limbă acceptată de autorităţile de supraveghere și control a
pieței;
12. să coopereze cu autorităţile de supraveghere şi control a pieței, la solicitarea acestora, cu privire
la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceştia le- au
introdus pe piaţă.”
8. La articolul 9, punctele 6 şi 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„6. să se asigure că se iau măsurile corective necesare pentru a aduce aparatul în conformitate sau de
a-l retrage şi/sau rechema, după caz, în cazul în care deţin indicii sau informaţii că un aparat pe care
l-a pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri;
………………
8. să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control a pieței
și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia

necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului cu dispozițiile prezentei hotărâri, prezentate în
limba română sau într-o limbă acceptată de autorităţile de supraveghere și control a pieței;”
9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Declaraţia UE de conformitate se prezintă în limba română sau într-o limbă acceptată de
autorităţile de supraveghere și control a pieței.”
10. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Marcajul CE se aplică, în mod vizibil și lizibil, într-o formă care nu poate fi ștearsă sau
îndepărtată, pe aparat sau pe plăcuța sa de identificare. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau
nu este justificat din considerente ţinând de natura aparatului, marcajul CE se aplică pe ambalaj şi pe
documentele însoțitoare.”

11. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Toate informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali sub forma unui manual
de utilizare redactat în limba română, oferit pe hârtie sau, în cazul în care utilizatorul final este de
acord, pe un alt suport durabil.”
12. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
„(5) În activitatea de supraveghere și control, ANCOM și ANPC a pieței pot solicita persoanei ce
exercită funcția de administrare la nivel naţional a TLD (top level domain) ".ro" şi/sau a SLD (second
level domain) ".eu", pentru numele de domenii rezervate de România, transmiterea datelor sau
informațiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează aparate prin mijloace
electronice. Datele solicitate sunt transmise fără întârziere autorităților de supraveghere și control a
pieței în condițiile legislației privind protecția datelor cu caracter personal.”
13. Articolul 32 se abrogă.
14. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În vederea efectuării încercărilor în conformitate cu prevederile alin. (1), producătorul,
reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul ori distribuitorul, după caz, are obligaţia de a permite
personalului de control prelevarea, pe bază de proces-verbal, în mod gratuit, a unui număr
reprezentativ de eşantioane ale aparatului ce urmează a fi supus la încercări. Prelevarea poate fi
dispusă şi asupra aparatului/aparatelor aflate la utilizatorul final în cazul în care există suficiente
indicii că acel(e) aparat/aparate produce/produc perturbaţii electromagnetice.”
15. La articolul 35, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1), ce priveşte toate cerinţele relevante stabilite în prezenta hotărâre,
se poate realiza și ca urmare a încercărilor tehnice prevăzute la art. 33 alin. (1).
(3) Operatorii economici asupra cărora sunt întreprinse acţiuni de control în contextul alin. (1) şi (2)
sunt obligați să coopereze, la solicitarea autorităţilor de supraveghere şi control a pieței.”
16. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
„(4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) ia în considerare, după caz, și date privind: riscurile identificate
asociate cu aparatul respectiv, eventualele date privind riscurile care s-au materializat în legătură cu
respectivul aparat sau măsurile luate de operatorul economic în cauză pentru a atenua riscurile.”
17. La articolul 36, alineatul (1) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 35, ANCOM sau ANPC, după caz,
constată că aparatul nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre, operatorilor economici
relevanți li se solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare pentru a aduce
aparatul în conformitate cu cerinţele respective și să suspende comercializarea ori să retragă aparatul
de pe piaţă şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, stabilit proporţional cu natura riscului, de
către ANCOM sau ANPC, după caz.
………………
(4) Măsurile corective, stabilite conform alin. (1), se dispun prin decizie a președintelui ANCOM,
respectiv prin ordin al președintelui ANPC, după caz.”
18. La articolul 41 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, personalul împuternicit al ANCOM sau ANPC, după
caz, are dreptul să solicite operatorilor economici sau utilizatorului final orice informații sau
documente necesare în vederea exercitării atribuţiilor legate de supravegherea și controlul pieţei.”
19. La articolul 43, alineatul (1), punctele 2, 3, 10, 16, 21, 24, 25 și 28 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„2. neîntocmirea de către producător a documentaţiei tehnice menţionate în anexa nr. 2 sau în anexa
nr. 3, conform art. 6 lit. b), a declarației UE de conformitate ori neaplicarea marcajului CE, conform
art. 6 lit. c), respectiv neîntocmirea de către reprezentantul autorizat a declarației UE de conformitate
ori neaplicarea marcajului CE, conform mandatului primit;
3. nerespectarea de către producător a obligaţiei stabilite la art. 6 lit. b) privind efectuarea procedurii
relevante de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 13;
………………
10. fapta operatorului economic de a nu lua, de îndată, orice măsură corectivă necesară pentru a aduce
aparatul în conformitate ori a-l retrage sau a-l rechema, după caz, în cazul în care acesta deține indicii
sau informații că un aparat pe care l-a introdus pe piaţă şi/sau pus la dispoziție pe piață nu este conform
cu prevederile prezentei hotărâri, conform art. 6 lit. j) ori art. 8 pct. 8, respectiv de a nu se asigura de
îndeplinirea obligației stabilite conform art. 9 pct. 6, după caz;
………………
16. nerespectarea de către importator a obligaţiei de informare a producătorului și a autorităților de
supraveghere și control a pieței, dacă deține indicii sau informații că un aparat nu este conform cu
cerințele esențiale, în condițiile art. 8 pct. 4;
………………
21. fapta importatorului ori a distribuitorului de a introduce pe piaţă, respectiv de a pune la dispoziţie
pe piaţă un echipament în cazul în care deţine indicii sau informaţii că acesta nu este conform cu
cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, înainte de a fi adus în conformitate, potrivit obligaţiilor
prevăzute la art. 8 pct. 4, respectiv art. 9 pct. 4;
………………
24. refuzul utilizatorului final de a pune la dispoziția autorităților de supraveghere și control al pieței,
conform art. 41, informațiile și/sau documentele necesare verificării respectării prevederilor prezentei
hotărâri;
………………
25. nerespectarea de către operatorii economici a obligațiilor prevăzute la art. 11, art. 40 sau art. 41;
………………
28. fapta operatorului economic controlat de a nu lua măsurile stabilite conform art. 38, în condițiile
art. 36 alin. (4) sau art. 39 alin. (1), în condiţiile art. 39 alin. (6).”
20. La articolul 43, alineatul (1), după punctul 32 se introduc două noi puncte, punctele 33-34,
cu următorul cuprins:

„33. nerespectarea de către distribuitor a obligaţiei de informare a producătorului sau a importatorului
și a autorităților de supraveghere și control a pieței, dacă deține indicii sau informații că un aparat nu
este conform cu cerințele esențiale, în condițiile art. 9 pct. 4;
34. fabricarea, importul, deţinerea, publicitatea, introducerea sau punerea la dispoziție pe piață,
punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor sau dispozitivelor destinate să producă
perturbații electromagnetice.”
21. La articolul 43, alineatul (2), punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
„20. în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 28 și 33, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000
lei;”
22. La articolul 43 alineatul (2), după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu
următorul cuprins:
„22. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 34, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei;”

23. La articolul 44, alineatul (2), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către personalul de
specialitate din cadrul autorităţilor de supraveghere şi control a pieței, în cazul contravenţiilor
prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 28 şi 31;
b) prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, de
către preşedintele ANCOM, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANCOM, în situaţiile
prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1-9, 12, 14, 15, 17, 20, 25-27, 29, 30, 32-34;
c) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către agentul
constatator, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANPC, în situaţiile prevăzute la art. 43
alin. (1) pct. 1, 11-13, 21, 24, 25, 32-34, în cazul echipamentului achiziționat de consumator;”
24. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 45. – (1) ANCOM sau ANPC, după caz, pot dispune, prin procesul-verbal de constatare a
contravenției și de aplicare a sancțiunii, și următoarele sancțiuni complementare:
a) interzicerea utilizării, în cazul faptei prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 32;
b) confiscarea, în cazul faptei prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 34.
(2) Sancțiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către persoanele indicate conform
art. 44 alin. (2) lit. b)-c).”
25. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 49. – Echipamentele introduse pe piaţă anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri,
ce respectă dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică,
pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau în funcţiune.”
Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a
echipamentelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din data de
21 octombrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul
cuprins:
„(21) Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică și echipamentelor radio destinate pentru uzul propriu al
utilizatorului final, comercializate prin mijloace electronice și care sunt supuse controlului vamal.”
2. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) echipamentelor radio utilizate sau destinate a fi utilizate exclusiv în cadrul activităţilor din
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, inclusiv cel al protecţiei
intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranţa naţională, precum şi în
cadrul activităţilor statului din domeniul dreptului penal.”
3. La articolul 2, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:
„29. utilizator final – orice persoană care pune în funcțiune sau utilizează un echipament radio.”
4. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Echipamentele radio trebuie construite astfel încât să fie în conformitate şi cu cerinţa esenţială
de a utiliza în mod eficient spectrul de frecvenţe radio şi de a contribui la folosirea optimă a acestuia
pentru evitarea interferențelor prejudiciabile.”
5. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
„(4) Categoriile sau clasele de echipamente radio ce privesc cerinţele esențiale prevăzute la alin. (3)
lit. a)-i) fac obiectul actelor delegate ale Comisiei Europene și nu sunt reglementate prin prezentul
act normativ.”
6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Producătorii de echipamente radio şi de software care permit ca echipamentele radio să fie
utilizate conform destinaţiei şi care fac parte din acele categorii sau clase de echipamente radio
stabilite de Comisia Europeană prin acte delegate, trebuie să furnizeze Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, şi Comisiei
Europene informaţii privind conformitatea combinaţiilor de echipament radio-software cu cerinţele
esenţiale prevăzute la art. 3.”
7. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Începând cu data de 12 iunie 2018, producătorii au obligaţia să înregistreze, în sistemul pus la
dispoziţie de Comisia Europeană, tipurile de echipamente radio ce aparţin unor categorii de
echipamente radio, stabilite de aceasta, care prezintă un nivel scăzut de conformitate cu cerinţele
esenţiale prevăzute la art. 3.
(2) Înregistrarea se realizează înainte ca echipamentele radio ce aparţin categoriilor prevăzute la alin.
(1) să fie introduse pe piaţă.”
8. La articolul 5, se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
„(4) Categoriile de echipamente radio prevăzute la alin. (1) fac obiectul actelor delegate ale Comisiei
Europene și nu sunt reglementate prin prezentul act normativ.”
9. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Echipamentele radio pot fi puse la dispoziţie pe piaţă de către operatorii economici, puse în
funcţiune şi/sau utilizate doar în cazul în care sunt conforme cu cerințele prezentei hotărâri şi numai
dacă sunt corect instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei acestora.”
10. La articolul 7, alineatele (1), (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Autorizarea punerii în funcţiune şi utilizării echipamentelor radio, în cazul respectării cerinţelor
prezentei hotărâri, se realizează de către ANCOM în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, precum și cu dispozițiile Legii nr. 504/2002 a audiovizualului,
cu modificările şi completările ulterioare.
………………
(4) În vederea respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor
electromagnetice, titularul licenței acordate conform legii are obligația de a efectua, în cazul staţiilor

de radiocomunicaţii/emisie amplasate în intravilanul localităților, măsurători ale radiațiilor
electromagnetice neionizante ce atestă îndeplinirea cerinței esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.
a).
(5) În cazul staţiilor de radiocomunicaţii/emisie aflate în funcțiune, obligația stabilită la alin. (4) se
îndeplinește în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul staţiilor
de radiocomunicaţii/emisie ce urmează a fi instalate și puse în funcțiune după data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri, obligația stabilită la alin. (4) se îndeplinește în termen de 30 de zile de la data
punerii în funcţiune.
(6) În vederea asigurării continue a cerinţei esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), măsurătorile
prevăzute la alin. (4) sunt efectuate la intervale de maximum 36 de luni. Informațiile ori datele
deținute sunt actualizate cu datele rezultate în urma reverificărilor.”
11. La articolul 10, literele c, k), m) şi q) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„c) să se asigure că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa fără a se încălca
cerinţele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio;
………………
k) să indice pe echipamentele radio numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa
poștală la care pot fi contactați; dacă dimensiunea sau natura echipamentelor radio nu permite acest
lucru, aceste informaţii sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul
radio; adresa menţionată de producător trebuie să indice un singur punct de contact, iar datele de
contact să fie clare, accesibile, inteligibile, relevante și prezentate în limba română sau într-o limbă
care utilizează caractere asemănătoare limbii române;
………………
m) să se asigure că fiecare echipament radio este însoțit de o copie a declarației UE de conformitate
sau de declaraţia UE de conformitate simplificată, prezentată în limba română sau într-o limbă
acceptată de autoritățile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio; declaraţia UE de
conformitate simplificată trebuie să conțină adresa de internet exactă de unde se poate obţine textul
integral al declarației UE de conformitate;
………………
q) să furnizeze, la cererea motivată din partea autorităţilor de supraveghere și control a pieţei şi în
termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia
solicitate, necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei
hotărâri prezentate în limba română sau într-o limbă acceptată de autoritățile de supraveghere a pieţei
şi controlul echipamentelor radio;”
12. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Toate informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali sub forma unui manual
de utilizare redactat în limba română, oferit pe hârtie sau, în cazul în care utilizatorul final este de
acord, pe un alt suport durabil.”
13. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Obligaţia prevăzută în art. 10 lit. b) şi obligația de a întocmi documentația tehnică prevăzută în
art. 10 lit. d) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.”
14. La articolul 12, alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) furnizarea, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere și control a pieţei
echipamentelor radio, pe suport hârtie sau în format electronic, a tuturor informațiilor şi a
documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor radio prezentate în limba
română sau într-o limbă acceptată de autoritățile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor
radio;”
15. La articolul 13, literele b), e) şi l) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) să se asigure, înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor radio, că procedura
corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 18 şi 19 a fost îndeplinită de către
producător şi că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa fără a se încălca
cerinţele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio stabilite conform legii;
………………
e) să indice pe echipamentul radio numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa
poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, în cazul în care dimensiunea
echipamentului radio nu permite acest lucru ori ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-şi înscrie
denumirea şi adresa pe echipamentul radio, pe ambalaj sau într-un document care însoțește
echipamentul radio; datele de contact trebuie să fie clare, accesibile, inteligibile, relevante și
prezentate în limba română sau într-o limbă care utilizează caractere asemănătoare limbii române;
………………
l) să furnizeze autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, în urma unei
cereri motivate din partea acestora şi în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic,
toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio
cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau într-o limbă acceptată de autoritățile
de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio;”
16. La articolul 14, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„e) să se asigure că se iau măsurile corective necesare pentru a aduce echipamentul radio în
conformitate, pentru a-l retrage şi/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care deţin indicii sau
informaţii că un aparat pe care l-a pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei
hotărâri şi să informeze imediat autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio
din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă echipamentele radio, în cazul în care constată
că echipamentul radio prezintă un risc ce poate afecta funcţionarea acestuia sau funcţionarea altor
echipamente ori din raţiuni de siguranţă, oferind detalii, în special, cu privire la neconformitate şi la
orice măsuri corective luate;
f) să furnizeze autorităţilor de supraveghere și control a pieţei echipamentelor radio, în urma unei
cereri motivate din partea acestora şi în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic,
toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio
cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau într-o limbă acceptată de autoritățile
de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio;”
17. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul în care se consideră că un standard armonizat prevăzut la alin. (1) nu satisface integral
cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3, ANCOM informează Comitetul permanent prevăzut la art. 13
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”
18. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Declaraţia UE de conformitate se prezintă în limba română sau într-o limbă acceptată de
autoritățile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio.”
19. La articolul 37, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
„(5) În activitatea de supraveghere şi control, ANCOM și ANPC pot solicita persoanei ce exercită
funcția de administrare la nivel naţional a TLD (top level domain) ".ro" şi/sau a SLD (second level
domain) ".eu", pentru numele de domenii rezervate de România, transmiterea datelor sau
informațiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează echipamente radio
prin mijloace electronice. Datele solicitate sunt transmise fără întârziere autorităților de supraveghere
a pieţei şi controlul echipamentelor radio în condițiile legislației privind protecția datelor cu caracter
personal.”

20. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, personalul împuternicit al ANCOM sau ANPC, după
caz, are dreptul să solicite operatorilor economici sau utilizatorilor finali orice informații sau
documente necesare în vederea exercitării atribuţiilor legate de supravegherea pieței și controlul
echipamentelor radio.”
21. Articolul 39 se abrogă.
22. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1), ce priveşte toate cerinţele relevante stabilite în prezenta hotărâre,
se poate realiza și ca urmare a încercărilor tehnice prevăzute la art. 40 alin. (1).”
23. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
„(4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) ia în considerare, după caz, și date privind: riscurile identificate
asociate cu echipamentul radio respectiv, eventualele date privind riscurile care s-au materializat în
legătură cu respectivul echipament radio sau măsurile luate de operatorul economic în cauză pentru
a atenua riscurile.”
24. La articolul 44, alineatul (1) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), ANCOM sau ANPC
constată că echipamentul radio nu este conform cerinţelor prevăzute în prezenta hotărâre, operatorilor
economici relevanți li se solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare pentru a
aduce echipamentul radio în conformitate cu cerinţele respective și să suspende comercializarea ori
să-l retragă de pe piaţă şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, stabilit proporţional cu natura
riscului, de către ANCOM sau ANPC, după caz.
………………
4) Măsurile corective stabilite conform alin. (1), se dispun prin decizie a preşedintelui ANCOM sau
prin ordin al preşedintelui ANPC, după caz.”
25. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul în care, ca urmare evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), se constată că, deşi
echipamentul radio este conform cerinţelor prevăzute în prezenta hotărâre, acesta prezintă totuşi un
risc cu privire la sănătatea sau siguranţa persoanelor ori pentru alte aspecte privind protecţia
interesului public protejat de prevederile prezentei hotărâri, ANCOM sau ANPC, după caz, poate
solicita operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective pe care le consideră
necesare pentru ca acel echipament radio să nu mai prezinte respectivul risc sau să retragă
echipamentul radio de pe piaţă şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporţional cu natura
riscului.”
26. La articolul 49, formula introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 49. – Fără a exclude măsurile dispuse conform art. 43-48, ANCOM sau ANPC poate solicita
operatorului economic relevant aducerea echipamentului radio în conformitate cu prevederile
prezentei hotărâri, în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se constată
următoarele: […]”
27. La articolul 51 alineatul (1), punctele 3, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 33, 41, 44 și 45 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„3. nerespectarea de către producător a obligaţiei de a construi echipamente radio astfel încât să poată
funcționa fără a se încălca cerinţele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio, conform
art. 10 lit. c);
………………

16. fapta operatorul economic controlat de a nu lua, de îndată, orice măsură corectivă necesară pentru
a aduce aparatul în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema după caz, în cazul în care
acesta deține indicii sau informații că un aparat pe care l-a introdus pe piaţă şi/sau pus la dispoziție
pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, conform art. 10 lit. o) și art. 13 lit. j),
respectiv de a nu informa imediat autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor
radio în condițiile art. 10 lit. p) și art. 13 lit. j), ori de a nu se asigura de îndeplinirea obligației stabilite
conform art. 14 lit. e), după caz;
17. fapta operatorului economic controlat de a nu lua măsurile prevăzute la art. 47 alin. (1), în
condiţiile art. 47 alin. (6) sau de a încălca obligaţia prevăzută la art. 46 sau art. 48 alin. (2);
18. nerespectarea de către operatorul economic a obligaţiei de furnizare a informațiilor și a
documentației solicitate de ANCOM sau ANPC, după caz, în condițiile art. 10 lit. q), art. 12 alin. (3)
lit. b), art. 13 lit. l) sau art. 14 lit. f);
………………
20. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligaţiei prevăzute la art. 16 de furnizare
a datelor de identificare solicitate sau a obligaţiei prevăzute la art. 38 de furnizare a informațiilor
necesare în vederea exercitării atribuțiilor legate de supravegherea pieței;
………………
23. nerespectarea de către importator a obligaţiei de a se asigura, înainte de introducerea pe piaţă, că
echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa fără a se încălca cerinţele aplicabile
privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio stabilite conform legii, în baza art. 13 lit. b);
………………
26. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. d) de a nu introduce
echipamentele radio pe piaţă înainte ca acestea să fie aduse în conformitate cu prevederile prezentei
hotărâri, în cazul în care deţine indicii sau informaţii că echipamentele radio nu sunt conforme cu
cerinţele esenţiale ori a obligaţiei de a informare a producătorului şi a autorităţilor de supraveghere a
pieţei şi controlul echipamentelor radio atunci când echipamentele radio prezintă un risc;
………………
33. nerespectarea de către distribuitor a obligaţiei de a nu pune la dispoziţie pe piaţă echipamentul
radio înainte ca acesta să fie adus în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care
deţine indicii sau informaţii că echipamentul radio nu este conform cu cerinţele esenţiale ori a
obligaţiei de a informare a producătorului sau importatorului şi a autorităţilor de supraveghere și
control a pieţei echipamentelor radio atunci când echipamentul radio prezintă un risc potrivit art. 14
lit. c);
………………
41. refuzul utilizatorului final de a pune la dispoziția autorității de supraveghere a pieței şi controlul
echipamentelor radio, conform prevederilor art. 38, datele şi/sau informațiile necesare verificării
respectării prevederilor prezentei hotărâri;”
………………
44. nerealizarea măsurătorilor radiațiilor electromagnetice neionizante în condițiile art. 7 alin. (4)(6);
45. neprezentarea de către titularul licenței a documentaţiei realizate, conform art. 7 alin. (7);”
28. La articolul 52, alineatul (2), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către personalul de
specialitate din cadrul ANCOM, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 1, 9, 10, 16,
17, 19, 26-28, 30, 33, 35, 36, 41, 43-46;
b) prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, de
către preşedintele ANCOM, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANCOM, în situaţiile
prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2-8, 11-15, 18, 20-25, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 47 şi 48;
c) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către agentul
constatator, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANPC, în situaţiile prevăzute la art. 51
alin. (1) pct. 2, 16-21, 26, 33, 34, 40, 41 și 48, în cazul echipamentului radio achiziționat de
consumator;”

29. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins :
„Art. 53. – (1) ANCOM sau ANPC, dup[ caz, pot dispune, prin procesul verbal de constatare a
contravenției și de aplicare a sancțiunii, și următoarele sancțiuni complementare:
a) interzicerea utilizării, în cazul faptei prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 48;
b) confiscarea, în cazul faptei prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 40.
(2) Sancțiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către persoanele și prin procedura
indicate conform art. 52 alin. (2) lit. b) și c).”
30. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 57. – Echipamentele radio care fac obiectul prezentei hotărâri introduse pe piaţă până la data de
13 iunie 2017 şi care respectă dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele
radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoașterea mutuală a conformităţii
acestora pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau în funcţiune.”
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