
 

Formă adoptată de Camera Deputaților Amendament Senat Argumente 
Art. 6.‒ (1) În situaţia în care sunt 
identificate riscuri, ameninţări şi 
vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale 
şi apărării ţării ca urmare a analizei realizate 
conform art.5, avizul CSAT este negativ. 

Art. 6.‒ (1) În situaţia în care sunt 
identificate riscuri, ameninţări sau 
vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale 
şi apărării ţării ca urmare a analizei realizate 
conform art.5, avizul CSAT este negativ. 

Amend tehnica legislativa 

Art. 7. 
(2) În situaţia retragerii autorizării potrivit 
alin. (1), tehnologiile, echipamentele şi 
programele software utilizate în cadrul 
infrastructurilor informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional, precum şi în 
reţelele de comunicaţii electronice prin 
intermediul cărora se asigură servicii de 
comunicaţii electronice de tip 5G, pot fi 
utilizate pentru o perioadă de 5 ani de la 
data retragerii autorizării. 
 

Art. 7. 
(2) În situaţia retragerii autorizării potrivit 
alin. (1), tehnologiile, echipamentele şi 
programele software utilizate în cadrul 
infrastructurilor informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional, precum şi în 
reţelele de comunicaţii electronice prin 
intermediul cărora se asigură servicii de 
comunicaţii electronice de tip 5G, pot fi 
utilizate pentru o perioadă de 7 ani de la 
data retragerii autorizării, cu excepția celor 
din nucleul rețelei, care pot fi utilizate 
pentru o perioadă de 5 ani. 

Prin amendament se propune ca 
elementele ce țin de rețeaua de acces 
radio, cum ar fi stațiile de bază, și 
transportul traficului aferent acesteia, 
să mai fie utilizate pentru o perioadă 
de 7 ani, cu motivația că acest tip de 
echipamente au un impact însemnat 
inclusiv din punct de vedere financiar 
asupra rețelelor existente iar 
activităţile ce se referă la înlocuirea 
acestora sunt mult mai consumatoare 
de resurse, inclusiv a resurselor de 
timp. În același timp, riscul de 
securitate cibernetică este unul 
limitat.  
 
Pe de altă parte, elementele ce sunt 
incluse în nucleul rețelei (sau core 
network), reprezintă un risc de 
securitate semnificativ mai mare, la 
nivel național și pentru rețea în 
ansamblul său. Prin nucleul rețelei se 
identifică partea centrală a unei rețele 
mobile de comunicații electronice 
care asigură servicii utilizatorilor 
potrivit profilului acestora și care este 
responsabilă de realizarea unor funcții 



critice precum autentificarea, 
localizarea, rutarea. 

Art. 9.‒Furnizorii de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice autorizaţi în 
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
140/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, pot utiliza numai tehnologii, 
echipamente şi programe software în 
reţelele 5G realizate de producători 
autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 
3 

Art. 9.‒Furnizorii de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice autorizaţi în 
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011, aprobate cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
140/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, pot utiliza numai tehnologii, 
echipamente şi programe software în 
reţelele 5G realizate de producători 
autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 
3 

Acord gramatical 

Art. 10. ‒ Tehnologiile, echipamentele şi 
programele software utilizate în reţelele de 
comunicaţii electronice la data intrării în 
vigoare a prezentei legi şi care contribuie la 
furnizarea de servicii de comunicaţii 
electronice de tip 5G, ai căror producători 
nu obţin autorizare potrivit prevederilor 
prezentei legi, pot fi utilizate pentru o 
perioadă de 5 ani ce se calculează de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

Art. 10 - Tehnologiile, echipamentele și 
programele software utilizate în cadrul 
infrastructurilor informatice și de 
comunicații de interes național, precum şi în 
reţelele de comunicaţii electronice prin 
intermediul cărora se asigură servicii de 
comunicaţii electronice de tip 5G, ai căror 
producători nu obțin autorizare potrivit 
prevederilor prezentei legi, pot fi utilizate 
pentru o perioadă de 7 ani, cu excepția 
celor din nucleul rețelei, care pot fi utilizate 
pentru o perioadă de 5 ani, perioade ce se 
calculează de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

Prin amendament se propune ca 
elementele ce țin de rețeaua de acces 
radio, cum ar fi stațiile de bază, și 
transportul traficului aferent acesteia, 
să mai fie utilizate pentru o perioadă 
de 7 ani, cu motivația că acest tip de 
echipamente au un impact însemnat 
inclusiv din punct de vedere financiar 
asupra rețelelor existente iar 
activităţile ce se referă la înlocuirea 
acestora sunt mult mai consumatoare 
de resurse, inclusiv a resurselor de 
timp. În același timp, riscul de 
securitate cibernetică este unul 
limitat.  
 
Pe de altă parte, elementele ce sunt 
incluse în nucleul rețelei (sau core 
network), reprezintă un risc de 
securitate semnificativ mai mare, la 
nivel național și pentru rețea în 
ansamblul său. Prin nucleul rețelei se 



identifică partea centrală a unei rețele 
mobile de comunicații electronice 
care asigură servicii utilizatorilor 
potrivit profilului acestora și care este 
responsabilă de realizarea unor funcții 
critice precum autentificarea, 
localizarea, rutarea. 

Art. 13.‒Constituie contravenţii următoarele 
fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să fie considerate, potrivit 
legii, infracţiuni: 
 
a) ..; 
 
b) utilizarea de către furnizorii de reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice, ulterior 
termenului prevăzut la art. 7 alin. (2), a 
tehnologiilor, echipamentelor şi programelor 
software în reţelele 5G puse la dispoziţie de 
producători cărora le-a fost retrasă 
autorizarea stabilită în conformitate cu 
prevederile art. 3; 
 
c) utilizarea tehnologiilor, echipamentelor şi 
programelor software în reţelele de 
comunicaţii electronice după expirarea 
termenului de 5 ani prevăzut la art. 10; 
 
d) ... 

Art. 13.‒Constituie contravenţii următoarele 
fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să fie considerate, potrivit 
legii, infracţiuni: 
 
a) nemodificat 
 
b) utilizarea de către furnizorii de reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice, ulterior 
termenelor prevăzute la art. 7 alin. (2), a 
tehnologiilor, echipamentelor şi programelor 
software în reţelele 5G puse la dispoziţie de 
producători cărora le-a fost retrasă 
autorizarea stabilită în conformitate cu 
prevederile art. 3; 
 
c) utilizarea tehnologiilor, echipamentelor şi 
programelor software în reţelele de 
comunicaţii electronice după expirarea 
termenenelor prevăzute la art. 10; 
 
d) nemodificat 

Amend de corelare 

 


