PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului
Nr.4c-7/349/12.09.2018

Comisia juridică,
de disciplină și imunități
4c-13/04.09.2018

Comisia pentru tehnologia informației
și comunicațiilor
Nr.4c-19/136/12.09.2018
PL x. 183/2017/2018

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAȚILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ca urmare a
Deciziei Curţii Constituţionale nr.452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.629 din 19
iulie 2018, trimisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu adresa nr. PL.x 183/2017/2018 din 3 septembrie
2018.
Prin conţinutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
PREȘEDINTE,

PREȘEDINTE,

PREȘEDINTE,

Florin – Claudiu ROMAN

Eugen NICOLICEA

Cătălin DRULĂ

1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului
Nr.4c-7/349/12.09.2018

Comisia juridică,
de disciplină și imunități
4c-13/04.09.2018

Comisia pentru tehnologia
informației și comunicațiilor
Nr.4c-19/136/12.09.2018
PLx. 183/2017/2018

RAPORT COMUN
asupra Cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.629 din 19 iulie 2018
În conformitate cu prevederile art.134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru tehnologia
informației și comunicațiilor au fost sesizate, prin adresa nr. PL.x 183/2017/2018 din 3 septembrie 2018, cu Cererea de reexaminare a Legii
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ca urmare a
Deciziei Curţii Constituţionale nr.452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.629 din 19 iulie 2018.
În conformitate cu decizia menționată anterior, Curtea Constituțională a constatat că sintagmele „cu votul majorității deputaților
și senatorilor” din cuprinsul articolului unic pct.3 [cu referire la art.11 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] și al articolului unic pct.5 [cu referire la
art.11 alin.(51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații] din Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și
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completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații, sunt neconstituționale.
Legea adoptată de Parlament are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru
modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în sensul prevederii ca preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai ANCOM să fie numiţi la
propunerea Guvernului, de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.
Legea adoptată inițial de Parlament a fost transmisă la promulgare în data de 27 decembrie 2017. La data de 4 mai 2018, Președintele
României a solicitat reexaminarea Legii în temeiul art.77 alin.(2) din Constituția României. Cererea de reexaminare a fost înaintată Camerei
Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată.
În temeiul art.137 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor
două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond, respectiv Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru
tehnologia informației și comunicațiilor au admis, în parte, solicitările formulate de Președintele României. Astfel cele două comisii au propus
plenului Camerei Deputaților, prin raportul asupra cererii de reexaminare formulată de Președintele României, adoptarea Legii cu amendamente.
La data de 9 mai 2018, forma adoptată de Camera Deputaților a fost transmisă Senatului. La data de 22 mai 2018, Senatul a adoptat legea
în calitate de Cameră decizională.
La data de 7 iunie 2018 Președintele României a formulat o obiecție de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, obiecție formulată în temeiul art.146 lit.a) teza întâi
din Constituție și al art.15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.
În urma examinării Curtea Constituțională admite obiecția de neconstituționalitate și prin Decizia nr. 452/2018 constată că
sintagmele „cu votul majorității deputaților și senatorilor”, din cuprinsul articolului unic pct.3 [cu referire la art. 11 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009] și al articolului unic pct.5 [cu referire la art.11 alin. (51) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.22/2009], au fost introduse cu încălcarea dispozițiilor art.77 alin.(2) din Constituție și că se impune reluarea procedurii de
dezbatere a cererii de reexaminare, în condițiile și limitele fixate de art.77 alin.(2) din Constituția României.
Având în vedere Decizia Curții Constituționale și în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Comisiile au reluat dezbaterile asupra Legii adoptată de Parlament și asupra cererii de reexaminare a Legii
în vederea punerii în acord a textului cu Decizia Curții Constituționale în ședința comună din data de 12 septembrie 2018.
Din partea Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 membri, din
partea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost prezenţi 7 deputaţi din totalul de 16 membri, iar din partea Comisiei
juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți deputaţii conform listei de prezenţă.
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
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modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.
În urma reexaminării Legii și a documentelor însoțitoare, membrii celor 3 comisii au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului
Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea
şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.629 din 19 iulie 2018 cu amendamente admise prevăzute în Anexă care face parte integrantă din prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din categoria legilor organice.
PREȘEDINTE

PREȘEDINTE

PREȘEDINTE

Florin-Claudiu ROMAN

Eugen NICOLICEA

Cătălin DRULĂ

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

Simona BUCURA OPRESCU

Aida – Cristina CĂRUCERU

Pavel POPESCU

Consilier parlamentar, Roxana David

Consilier parlamentar, Mihaela Astafei

Şef serviciu,Sofia Chelaru
Consilier parlamentar, Elena Hrincescu
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PLx.183/2017/2018
Nr.
crt.
1.

2.

3

Text Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 33/2017

Text Lege de aprobare a
Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 33/2017

Amendamente

Titlul legii

Titlul legii

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 33/2017
pentru modificarea și completarea
art.11 din Ordonanţa de Urgență a
Guvernului nr. 22/2009 privind
înființarea Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în
Comunicații
Articol unic: Se aprobă Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 33/2017
pentru modificarea și completarea art.
11 din Ordonanţa de Urgență a
Guvernului nr. 22/2009 privind
înființarea Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în
Comunicații.

LEGE
Nemodificat
privind aprobarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.33/2017
pentru modificarea și completarea
art.11 din Ordonanţa de Urgență a
Guvernului
nr.22/2009
privind
înființarea Autorității Naționale
pentru Administrare și Reglementare
în Comunicații
Articol unic: Se aprobă Ordonanța Nemodificat
de urgență a Guvernului nr.33 din 27
aprilie 2017 pentru modificarea și
completarea art.11 din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr.22/2009
privind
înființarea
Autorității
Naționale pentru Administrare și
Reglementare
în
Comunicații,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 312 din 2 mai
2017, cu următoarele modificări și
completări:
1. Titlul ordonanţei se modifică și Nemodificat
va avea următorul cuprins:
Ordonanța de urgență a Guvernului

Titlul ordonanţei de urgenţă

Motivarea
amendamentelor
propuse
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Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.33/2017 pentru modificarea și
completarea art.11 din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr.22/2009
privind
înființarea
Autorității
Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații
4
Articol unic. – Articolul 11
din Ordonanţa de urgență a
Guvernului
nr.22/2009
privind
înființarea Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în
Comunicații, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.174
din 19 martie 2009, aprobată prin
Legea nr.113/2010, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și
se completează după cum urmează:
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1.Alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
Art. 11 – (1) Conducerea
ANCOM este asigurată de un
președinte și 2 vicepreședinți, numiți
pe baza propunerii Guvernului de către
cele două camere ale Parlamentului,
reunite în ședință comună, cu votul
majorității deputaților și senatorilor
prezenți.

pentru modificarea și completarea
Ordonanţei de urgență a Guvernului
nr.22/2009
privind
înființarea
Autorității
Naționale
pentru
Administrare și Reglementare în
Comunicații
2. Articolul unic se modifică și va Nemodificat
avea următorul cuprins:
Articol unic. – Articolele 11
și 15 din Ordonanţa de urgență a
Guvernului
nr.22/2009
privind
înființarea Autorității Naționale
pentru Administrare și Reglementare
în
Comunicații,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.174 din 19 martie 2009,
aprobată prin Legea nr.113/2010, cu
modificările
și
completările
ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
3. La articolul unic, punctul 1 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
1.La articolul 11, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
Art. 11 – (1) Conducerea
ANCOM este asigurată de un
președinte și 2 vicepreședinți, numiți
de către cele două Camere ale
Parlamentului, reunite în ședință
comună,
cu
votul
majorității
deputaților și senatorilor.

3. La articolul unic, punctul 1 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
1.La articolul 11, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul cuprins:

Textul a fost modificat
pentru a se asigura
respectarea Deciziei
Curţii Constituţionale
nr.452 din 4 iulie
2018, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
nr.629 din 19 iulie

Art. 11 – (1) Conducerea ANCOM
este asigurată de un președinte și 2
vicepreședinți, numiți de către cele două
Camere ale Parlamentului, reunite în 2018.
ședință comună, cu votul majorității
deputaților și senatorilor prezenți.
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2.După alineatul (1) se introduce un 4.La articolul unic, punctul 2 se Nemodificat
nou alineat, alineatul (11), cu modifică și va avea următorul
următorul cuprins:
cuprins:
2. La articolul 11, după alineatul
(1), se introduc patru noi alineate,
alin.(11)-(14), cu următorul cuprins:
(11)
Propunerile
nominalizează
candidații pentru funcțiile prevăzute la
alin.(1) și se înaintează birourilor
permanente ale celor două Camere ale
Parlamentului, în termen de 30 de zile
de la data vacantării funcțiilor.

(11) Numirea președintelui și a celor
2 vicepreședinți ai ANCOM, cu
nominalizarea funcțiilor, se face la
propunerea comună a Comisiei
pentru tehnologia informației și
comunicațiilor a Camerei Deputaților
și a Comisiei economice, industrii și
servicii a Senatului.
(12) Comisiile reunite prevăzute la
alin.(11)
vor
efectua
selecția
propunerilor dintr-o listă care conține
unul sau mai mulți candidați, pe baza
criteriilor prevăzute la alin.(3) și (4).
(13) Persoanele care îndeplinesc
criteriile prevăzute în prezenta lege
pentru funcțiile de președinte și
vicepreședinte, își pot depune
candidaturile
la
unul
dintre
secretariatele comisiilor prevăzute la
alin.(11).
(14) Propunerile de candidați pentru
funcțiile prevăzute la alin.(l) se
înaintează Birourilor permanente ale
celor două Camere ale Parlamentului,
în termen de 30 de zile de la data
vacantării funcțiilor.
7
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5.
La articolul unic, după Nemodificat
punctul 2 se introduc șase noi
puncte, pct.3-8, cu următorul
cuprins:
3.
La articolul 11, alineatul (2)
se modifică și va avea următorul
cuprins:
(2) Salariul președintelui ANCOM se
stabilește la nivelul a 5 salarii medii
la nivelul instituției aferente lunii
ianuarie a fiecărui an, iar salariul
vicepreședinților
ANCOM
se
stabilește la nivelul a 4 salarii medii
la nivelul instituției aferente lunii
ianuarie a fiecărui an.
4.
La articolul 11, după Nemodificat
alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alin.(21), cu următorul
cuprins:
(21) Funcțiile de președinte și
vicepreședinte ANCOM. sunt funcții
de demnitate publică asimilate
funcției de ministru, respectiv
secretar de stat, cu drept de cabinet al
demnitarului.
5.
La articolul 11 alineatul (5), Nemodificat
după litera f) se introduce o nouă
literă, lit.g), cu următorul cuprins:
g) prin demitere, în cazul în care nu
mai îndeplinesc condițiile prevăzute
la alin.(3) și (4), în condițiile alin.(8),
sau în situații excepționale, atunci
când, prin acțiunile lor, au afectat în
mod grav independența funcțională a
autorității față de entitățile prevăzute
la art.18 alin.(5).
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6.
La articolul 11, după
alineatul (5), se introduce un nou
alineat, alin.(51), cu următorul
cuprins:
(51) Demiterea din funcție se face de
Camera Deputaților și de Senat, în
ședință comună, cu votul majorității
deputaților și senatorilor, pe baza
unui raport comun al comisiilor
prevăzute la art.15 alin.(l). Raportul
se publică pe paginile de internet ale
Camerei Deputaților și Senatului și
se comunică persoanei demise.

(51) Demiterea din funcție se face de
Camera Deputaților și de Senat, în
ședință comună, cu votul majorității
deputaților și senatorilor prezenți, pe
baza unui raport comun al comisiilor
prevăzute la art. 15 alin.(l). Raportul se
publică pe paginile de internet ale
Camerei Deputaților și Senatului și se
comunică persoanei demise.

Textul a fost modificat
pentru a se asigura
respectarea Deciziei
Curţii Constituţionale
nr.452 din 4 iulie
2018, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
nr.629 din 19 iulie
2018.

7.
La articolul 11, după Nemodificat
alineatul (9), se introduce un nou
alineat, alin.(10), cu următorul
cuprins:
,,(10) In situația vacantării funcției de
președinte, atribuțiile președintelui
ANCOM sunt exercitate de către
persoana care ocupă cea mai înaltă
funcție de conducere în instituție. In
situația în care cele două sau mai
multe persoane ocupă funcții egale,
atribuțiile se exercită de către cel care
are cea mai mare vechime în funcția
respectivă, iar în caz de vechime
egală, de cel care are cea mai mare
vechime în instituție.
8.
La articolul 15, alineatul (4)
se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(4) Raportul Comisiei pentru
tehnologia
informației
și

Nemodificat
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comunicațiilor din cadrul Camerei
Deputaților
și
al
Comisiei
economice, industrii și servicii din
cadrul Senatului asupra raportului
anual de activitate se supune
dezbaterii și adoptării în plenul
Parlamentului,
în
prezența
președintelui și a vicepreședinților
ANCOM.
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