MINUTA
Dezbaterii publice organizate la sediul MCSI în data de 28.10.2019, ora 10:30, pe tema proiectului
de act normativ, referitor simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor

de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de
comunicații electronice

Participanți
MCSI:
•

Corneliu Mănescu – Director General Adjunct al Direcției Generale Politici, Strategii și Reglementări
(DGPSR), din cadrul MCSI – Vorbitor/moderator;

ANCOM:
•

Marius Săceanu – Director al Direcției Juridice din cadrul ANCOM, - Vorbitor;

Persoane înscrise la cuvânt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roxana GAVRILĂ – Reprezentant Avocatul Poporului
Maria Ioana ALEXANDRU - Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților
Anca NIȚULESCU - Medici pentru Consimțământ Informat
Tiberiu GALAMBOS – Președintele Asociației Civica Dreptate
Elena Ioana COMAN
Mircea RADEA
Elena DULGHERU – Președintele Asociației Orante
Camelia MILEA
George STOIAN – Asociația Pro Decizii Informate
Eugen LUCAN
Luminița SIMOIU
Pavel CHIRILĂ
Sergiu ACIU
Pompiliu DIPLAN - Frăția Ortodoxă Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință
Georgeta MIHAIL
Ion CROITORU
Silvia SÎMBOTELECAN
Lucian-Leonte CIORNEA
Monica ACATRINEI
Irina CRINTEANU
Ciprian BOROS
George ADAMESCU

Reprezentanți mass-media:
• AGERPRES, Redacția Știri Economice: Daniel BADEA
• HotNews: Adrian VASILACHE
• RadioRomânia Actualități: Atena TEOGNOSTE

Observatori din cadrul MCSI:
• Adrian GĂVRUȚA – Secretar General
• Constantin Jenică BUCUR - Subsecretar de Stat
• Argentina COSTACHE - Director Cabinet Secretar de Stat
• Sabin PASCAL – Consilier Cabinet Secretar de Stat
• Romana BĂLAN, Maria Magdalena GEORGESCU - Consilieri presă
• Adriana COCOȘ – Consilier afaceri europene
• Sergiu MATEIU – Director Societatea Informațională
• Andrei BABADAC – Consilier Director Strategii si Relații Internaționale
• Adrian RĂCĂTĂIANU – Consilier DGPSR
• Cristina FLOREA – Consilier Cabinet Subsecretar de Stat
• Emil MILITARU – Consilier Direcția Generală Economică

1. Ordinea de zi a ședinței
Tema aflată pe ordinea de zi a ședinței a fost prezentarea și dezbaterea următorului proiect de
act normativ: Ordonanță de Urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării
lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații
electronice.
În vederea bunei desfășurări a evenimentului, moderatorul – Corneliu MĂNESCU – a prezentat
cadrul general aplicabil acestuia, echipa organizatorică asigurându-se astfel că se respectă
regulamentul de desfășurare a dezbaterii.
2. Etape procedurale parcurse anterior ședinței
În conformitate cu dispozițiile Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale (MCSI) a publicat pe site-ul propriu, în data de 25.09.2019, un anunț referitor la
consultarea publică și, ulterior, la dezbaterea publică pentru proiectul de act normativ privind
simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura
fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice. Anunțul a fost comunicat atât
persoanelor și asociațiilor legal constituite care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, au
transmis o solicitare în acest sens, cât și către reprezentanții mass-media.
3. Desfășurarea prpriuzisă a dezbaterii publice:

Ulterior prezentării și lămuririi de către moderator a aspectelor organizatorice, domnul Corneliu
MĂNESCU, Director General Adjunct al Direcției Generale de Proiecte, Strategii și Reglementări, a
marcat debutul dezbaterii, dând cuvântul, conform ordinii de înscriere, tuturor celor înscriși ca
vorbitori, elementele detaliate ale dialogurilor purtate (pe parcursul a aproape 8 ore neântrerupte),
regăsindu-se în cuprinsul transcriptului, ce va putea fi descărcat accesând link-ul:................, pe baza
înrolării și parcurgerii procedurilor de autentificare solicitate;
4. Elemente de interes, reținute în urma dezbaterii publice:
a. Pentru asigurarea unei mai bune comunicări/informări a celor interesați, la nivelul MCSI se va
dezvolta o aplicație informatică, care va permite celor care s-au înscris ca
participanți/vorbitori la sesiunile de dezbateri/consultări publice, să se informeze cu privire la
stadiul/statusul tuturor elementelor subsecvente evenimentului în discuție;

b. MCSI a precizat că proiectul propus spre dezbatere, este o primă iterație, urmand ca acesta să
fie armonizat în concordanță cu observațiile primite/formulate în scris și în timpul dezbaterii,
de către reprezentanții opiniei publice (persoane fizice, asociații ONG-uri);
c. MCSI a precizat că procesul de transparență decizională va fi corespunzător prelungit, astfel
oferindu-se posibilitatea tuturor celor interesați să-și exprime punctele de vedere și
observațiile asupra următoarei variante de text;
d. Reprezentanții vorbitori, participanți la dezbatere, și-au exprimat îngrijorarea că prin acest
proiect de act normativ, se urmărește oferirea unor facilități operatorilor de comunicații
mobile din România de a realiza/implementa elemente de rețea specifice tehnologiei 5G,
acesta fiind de fapt subiectul principal ce s-a desprins din alocuțiunile vorbitorilor înscriși la
cuvânt;
e. MCSI a asigurat în repetate rânduri, că prin atribuțiile ce-i revin prin prevederile legale, nu
există cadrul legal care să-i permită favorizarea unei anumite tehnologi (ex. 5G) în detrimentul
altora, că nu este permis, tot prin lege, să denatureze mediul concurenția, iar prin urmare,
prin proiectul actului normativ prezentat, nu s-a urmărit sub nicio formă crearea unor
facilități/avantaje operatorilor în ceea ce privește implementarea tehnologiei 5G;
f. MCSI a precizat, de asemenea, că nu intră în sfera de activități/atribuții acordarea de
avize/autorizații, de orice natură, în favoarea operatorilor de comunicații mobile, pentru
implementarea oricărei tehnologii, inclusiv pentru 5G. Acest atribut revine exclusiv ANCOM,
subliniindu-se, de asemenea, faptul că nicio tehnologie nu va putea fi implementată decât
după obținerea tuturor avizelor de mediu și sănătate din partea autorităților competente;
g. MCSI, împreună cu reprezentantul ANCOM, au precizat că se va proceda la revizuirea
întregului text al proiectului de act normativ, și se vor elimina acele sintagme/exprimări care
ar putea genera interpretări în raport cu favorizarea în orice fel sau sub orice formă, a
tehnologiei 5G;
h. MCSI a evidențiat elementele care impun caracterul de urgență al proiectului de act normativ,
susținând în continuare că trebuie abordată posibilitatea promovării ca Ordonanță de
Urgență, în contextul în care s-a arătat efectiv că prin neimplementarea urgentă a acestui act
normativ, se vor pierde sume importante din finanțări nerambursabile, inclusiv cele aferente
proiectului național strategic de broadband Ro-NET;
i. Participanții la dezbatere au primit invitația din partea MCSI de a contribui activ la elaborarea
noii variante a textului proiectului actului normativ, în calitatea acestora de membrii în cadrul
grupului de lucru extins ,iar aceștia au apreciat ca extrem de pozitivă o astfel de abordare,
asigurând pe reprezentantul MCSI că vor susține promovarea noului act normativ, în condițiile
în care elementele care au generat temerea acestora că vin în sprijinul tehnologiei 5G, vor fi
eliminate.
5. Închiderea dezbaterii publice:
După anunțul oficial de închidere al dezbaterii publice, făcut de dl. Corneliu Mănescu, a fost
semnată lista de prezență de către participanți.

