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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

 

Nr.4c-19/111/08.09.2021 

                   Către                                                                                                                                                                                          

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              

           Vă  înaintăm alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Uniunea Internațională a 

Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei 

Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, 

România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva, la 30 iunie 2021, 

trimis spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, cu adresa nr. PL-x nr. 306 din 18 august 2021. 

            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

Ioan Sabin SĂRMAȘ 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

 
Nr.4c-19/111/08.09.2021 

 
PLx nr.306/2021 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Uniunea Internațională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi 

finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), 

semnat la Geneva, la 30 iunie 2021    
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 117  alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2021 pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Uniunea Internațională a 
Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei 
Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, 
România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva, la 30 iunie 2021 
(PLx nr.306/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 638/04.08.2021. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, 
organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor. Acordul vizează organizarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor în Bucureşti, la Palatul 
Parlamentului, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022. Autoritatea Națională 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a fost desemnată drept 
instituţie cu rol de organizator al Conferinţei, fiind autorizată să realizeze toate 
demersurile organizatorice şi logistice aferente, inclusiv din perspectiva asigurării 
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resurselor umane necesare şi să suporte cheltuielile generate de pregătirea şi organizarea 
evenimentului, din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată.  

În conformitate cu prevederile art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la 
lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații domnul Marius Săceanu – director- 
Direcția juridică și doamna Cristiana Flutur director – Direcția relații internaționale. 
 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în 
ședința din 8 septembrie 2021. La ședință au fost prezenți 11 deputați din totalul de 15 
membri. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Uniunea Internațională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi 
finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva, la 30 iunie 
2021, cu amendamentele admise redactate în Anexă care face parte integrantă din 
prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Ioan Sabin Sărmaș                       

 

SECRETAR, 
Radu-Dinel Miruță 
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ANEXĂ 
Amendamente admise la 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Uniunea 
Internațională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva, la 30 iunie 2021 
 

PLx nr.306/2021 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text 
proiect de lege 

Text  
Comisie Motivare 

1.   Titlul legii 
Lege  

privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.88/2021 
pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României și Uniunea 

Internațională a 
Telecomunicațiilor privind 
găzduirea, organizarea și 

finanțarea Conferinței 
Plenipotențiarilor a Uniunii 

Internaționale a 
Telecomunicațiilor (București, 

România, 26 septembrie-14 
octombrie 2022), semnat la 
Geneva, la 30 iunie 2021 

Titlul legii 
Lege  

privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.88/2021 

pentru ratificarea Acordului dintre 
Guvernul României și Uniunea 

Internațională a Telecomunicațiilor 
privind găzduirea, organizarea și 

finanțarea Conferinței 
Plenipotențiarilor  Uniunii 

Internaționale a Telecomunicațiilor 
(București, România, 26 septembrie-

14 octombrie 2022), semnat la 
Geneva la 30 iunie 2021 

Tehnică legislativă 

2.   Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.88/2021 pentru 
ratificarea Acordului între 
Guvernul României și Uniunea 
Internațională a 
Telecomunicațiilor privind 
găzduirea, organizarea și 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.88 din 11 
august 2021 pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul 
României și Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor privind 
găzduirea, organizarea și finanțarea 
Conferinței Plenipotențiarilor 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text 
proiect de lege 

Text  
Comisie Motivare 

finanțarea Conferinței 
Plenipotențiarilor a Uniunii 
Internaționale a 
Telecomunicațiilor (București, 
România, 26 septembrie-14 
octombrie 2022), semnat la 
Geneva, la 30 iunie 2021. 

Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor (București, 
România, 26 septembrie-14 
octombrie 2022), semnat la Geneva 
la 30 iunie 2021, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 788 din 17 august 
2021. 

3.  Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.88/2021 
pentru ratificarea 
Acordului dintre 
Guvernul României şi 
Uniunea Internațională a 
Telecomunicaţiilor 
privind găzduirea, 
organizarea şi finanţarea 
Conferinţei 
Plenipotenţiarilor 
Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor 
(Bucureşti, România, 26 
septembrie-14 octombrie 
2022), semnat la Geneva 
la 30 iunie 2021 

  
Nemodificat 

 

4.  Art.1. - Se ratifică 
Acordul dintre Guvernul 
României și Uniunea 
Internațională a 
Telecomunicațiilor privind 
găzduirea, organizarea și 
finanțarea Conferinței 
Plenipotențiarilor Uniunii 

 Art.1. - Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text 
proiect de lege 

Text  
Comisie Motivare 

Internaționale 
Telecomunicațiilor 
(București, România, 26 
septembrie - 14 octombrie 
2022), semnat la Geneva 
la 30 iunie 2021. 
Art. 2. -  (1) Se 
autorizează Autoritatea 
Națională pentru 
Administrare și 
Reglementare în 
Comunicații să efectueze 
cheltuielile necesare 
ducerii la îndeplinire a 
obligațiilor prevăzute în 
acordul menționat la art. 1, 
în măsura în care acestea 
nu sunt în sarcina altor 
instituții sau autorități 
publice conform actelor 
normative în vigoare. 
(2) Cheltuielile prevăzute 
la alin. (1) se suportă din 
bugetul Autorității 
Naționale pentru 
Administrare și 
Reglementare în 
Comunicații. 

 

 
 
 
 
 
 
Art.2. – Nemodificat. 

 
 
 

 

https://lege5.ro/Gratuit/ha3toobzgeya/art-2-ordonanta-de-urgenta-88-2021?dp=gqydsobvg43dgmy
https://lege5.ro/Gratuit/ha3toobzgeya/ordonanta-de-urgenta-nr-88-2021-pentru-ratificarea-acordului-dintre-guvernul-romaniei-si-uniunea-internationala-a-telecomunicatiilor-privind-gazduirea-organizarea-si-finantarea-conferintei-plenipotent?pid=409857631&d=2021-08-30#p-409857631
https://lege5.ro/Gratuit/ha3toobzgeya/ordonanta-de-urgenta-nr-88-2021-pentru-ratificarea-acordului-dintre-guvernul-romaniei-si-uniunea-internationala-a-telecomunicatiilor-privind-gazduirea-organizarea-si-finantarea-conferintei-plenipotent?pid=409857634&d=2021-08-30#p-409857634
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