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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

 
PLx.434/2016 

 Către:     

  
               BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 Vă  înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor, trimis spre dezbatere, în fond, Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor cu adresa nr. PLx.434 din 10 octombrie 2016. 

            În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

Ionuț Cristian Săvoiu 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

 
 
 

PLx.434/2016 
RAPORT   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plăţii 
contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, trimis cu adresa nr. PLx.434 din 10 octombrie 2016. 
 Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 5 octombrie 2016. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propunerii, conform avizului nr. 795/23.08.2016. 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. PLx 434 din 17.10.2016.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri necesare pentru plata contribuţiei statului român la bugetul Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), organizație internațională din sistemul Organizației Națiunilor Unite (ONU), în care România este membră 
începând cu anul 1866, tratatul actual al organizației fiind ratificat de România prin Legea nr. 76/1993. 
 Plata se va realiza de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), din bugetul propriu de venituri 
şi cheltuieli. Suma de plată ce revine satului român este echivalentul în lei a 318000 franci elvețieni. 
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 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a 
dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 25 octombrie 2016. 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi din totalul de 16 membri.  
 În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor, cu amendamentele admise redate în Anexa la prezentul raport. 
 În raport cu obiectul de  reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

 

    VICEPREȘEDINTE,                   SECRETAR, 

  Ionuț Cristian SĂVOIU            Sorin Avram IACOBAN 
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Anexă                 PLx nr.434/2016 

Amendamente admise 

la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul  
Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor  

Nr. 
crt. 

 

Text 
Ordonanța Guvernului nr.20/2016 

privind efectuarea plăţii contribuţiei 
la bugetul  

Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor 

Text 
adoptat de Senat 

Text 
propus de Comisie 

Motivare 

1.   LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2016 privind 
efectuarea plăţii contribuţiei la 
bugetul Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor 

Nemodificat  

2.   Articol unic: Se aprobă Ordonanța 
Guvernului nr.20/2016 din 24 august 
2016 privind efectuarea plăţii 
contribuţiei la bugetul Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor, 
adoptată în temeiul art.1 pct. I poz.5 și 
al art.1 pct. VII poz.2 din Legea 
nr.123/2016 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanțe, și 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.657 din 26 august 
2016, cu următoarele modificări și 

Nemodificat  
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completări: 

3.  Ordonanța Guvernului nr.20/2016 
privind efectuarea plăţii contribuţiei 
la bugetul Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor 

1 Titlul ordonanței se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

”Ordonanţă privind stabilirea unor 
măsuri pentru participarea în cadrul 
Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor, precum şi pentru 
semnarea acordurilor tehnice de 
coordonare a utilizării frecvenţelor radio 
în zonele de frontieră” 

 
 
”Ordonanţă privind stabilirea unor 
măsuri pentru participarea în cadrul 
Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor, precum şi pentru 
semnarea acordurilor sau 
aranjamentelor tehnice de 
coordonare a utilizării frecvenţelor 
radio în zonele de frontieră” 
 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor 

Pentru corelare legislativă 
și unitatea de exprimare 

4.  Art. 1. – Prezenta ordonanţă 
reglementează unele măsuri necesare 
pentru efectuarea plăţii contribuţiei 
statului român la bugetul Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(UIT). 

2 Articolul 1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

”Art. 1. – Prezenta ordonanţă 
reglementează unele măsuri necesare 
pentru: 

a) asigurarea participării autorităţilor 
naţionale în cadrul Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(UIT), precum şi pentru efectuarea plăţii 
contribuţiei statului român la bugetul 
organizaţiei internaţionale; 

b) semnarea acordurilor tehnice de 
coordonare a utilizării frecvenţelor radio 

Nemodificat 
 
 
 

a)asigurarea participării autorităţilor 
naţionale în cadrul Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(UIT), precum şi pentru efectuarea 
plăţii contribuţiei statului român la 
bugetul UIT; 
b) semnarea acordurilor sau 
aranjamentelor tehnice de 
coordonare a utilizării frecvenţelor 
radio în zonele de frontieră.” 
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în zonele de frontieră.”  
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor 

5.  Art. 2. – (1) Se aprobă plata de către 
Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, denumită în continuare 
ANCOM, a contribuţiei anuale a 
României la bugetul UIT pentru 
exerciţiul financiar 2016-2019, la o 
unitate contributivă, respectiv 318.000 
franci elveţieni, efectuată din bugetul 
propriu de venituri şi cheltuieli. 

(2) Pentru anul 2016, plata 
prevăzută la alin. (1) se efectuează în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 

(3) Se aprobă plata de către 
ANCOM a penalităţilor ce vor fi 
calculate de către UIT ca urmare a 
plăţii cu întârziere a sumei datorate 
pentru anul 2016. 

(4) Se autorizează ANCOM să 
efectueze virările de credite bugetare 
necesare plăţii contribuţiei pentru anul 
2016 şi, prin derogare de la art. 47 
alin. (8) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 

 Nemodificat  



7 
 

modificările şi completările ulterioare, 
să angajeze cheltuielile 
corespunzătoare în termen de două zile 
lucrătoare de la virarea creditelor 
bugetare. 

6.  Art. 3. – Se aprobă plata de 
către ANCOM a contribuţiei anuale a 
României la bugetul UIT, pentru 
exerciţiile financiare ulterioare 
perioadei 2016-2019, la nivelul asumat 
potrivit mandatului acordat în 
condiţiile legii. 

 Nemodificat  

7.   
 
                             
 
 

3. După articolul 3 se introduc 
două noi articole, art.4 și 5, cu 
următorul cuprins: 

 

”Art. 4. – (1) Ministerul Comunicaţiilor 
şi pentru Societatea Informaţională 
(MCSI) şi  Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii (ANCOM) asigură 
reprezentarea României în cadrul UIT, 
în calitate de autorităţi de stat. 

(2) Autorităţile menţionate la alin. (1) 
susţin, în cadrul UIT, politica şi 
strategia naţională în domeniu. 

  (3) În vederea aplicării prevederilor 

Nemodificat 

 

 

 

Art. 4. – (1) Ministerul 
Comunicaţiilor şi pentru Societatea 
Informaţională (MCSI) şi ANCOM 
asigură reprezentarea României în 
cadrul UIT, în calitate de autorităţi 
de stat. 

 

(2) nemodificat 
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alin. (2), autorităţile menţionate la alin. 
(1) se consultă reciproc şi se 
coordonează pentru adoptarea unei 
poziţii comune în vederea reprezentării 
în cadrul organizaţiei internaţionale. 
Art. 5. – (1) Acordurile sau 
aranjamentele tehnice de coordonare a 
utilizării frecvenţelor radio în zonele de 
frontieră, încheiate în temeiul art. 6 din 
Regulamentul Radiocomunicaţiilor al 
UIT, prin derogare de la prevederile 
Legii nr. 590/2003 privind tratatele, 
precum şi de la art. 10 alin. (1) pct. 2 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 
113/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, vor urma 
procedura stabilită potrivit alin. (2). 

 

 

 

(2) Iniţierea negocierii unui acord sau 
aranjament tehnic de coordonare a 
utilizării frecvenţelor radio în zonele de 
frontieră se aprobă de către preşedintele 

 

 

(3) În vederea aplicării prevederilor 
alin. (2), autorităţile menţionate la 
alin. (1) se consultă reciproc şi se 
coordonează pentru adoptarea unei 
poziţii comune în vederea 
reprezentării în cadrul UIT. 
 

Art. 5. – (1) Acordurile sau 
aranjamentele tehnice de coordonare 
a utilizării frecvenţelor radio în 
zonele de frontieră, încheiate în 
temeiul art. 6 din Regulamentul 
Radiocomunicaţiilor al UIT, prin 
derogare de la prevederile Legii nr. 
590/2003 privind tratatele, precum şi 
de la art. 10 alin. (1) pct. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 
113/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, urmează 
procedura stabilită potrivit alin. (2). 
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ANCOM, cu avizul consultativ al 
Ministerului Afacerilor Externe şi al 
MCSI. Semnarea acordurilor sau 
aranjamentelor nu va necesita avize 
suplimentare, fiind suficientă aprobarea 
preşedintelui ANCOM.” 

(2) Iniţierea negocierii unui acord 
sau aranjament tehnic de coordonare 
a utilizării frecvenţelor radio în 
zonele de frontieră se aprobă de către 
preşedintele ANCOM, cu avizul 
consultativ al Ministerului Afacerilor 
Externe şi al MCSI. Semnarea 
acordurilor sau aranjamentelor nu 
necesită avize suplimentare, fiind 
suficientă aprobarea preşedintelui 
ANCOM.” 

 

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor 
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