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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

peiitru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru 

Administrare si Reglementare in Comunicatii

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art L - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind 

infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in 

Comunicatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 174 din 

19 martie 2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. ' (1) Conducerea ANCOM este asigurata de un presedinte

si 2 vicepresedinti.
(2) Functiile de presedinte si vicepre^edinte ANCOM sunt functii 

de demnitate publica asimilate functiei de ministru, respectiv secretar de stat, 
care confera dreptul la organizarea cabinetului demnitarului, in conformitate 

cu dispozitiile Codului administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare.
(3) In situatia vacantarii functiei de presedinte, atributiile 

presedintelui ANCOM sunt exercitate de catre persoana care ocupa cea mai 
inalta functie de conducere in mstitutie. In situatia in care mai multe persoane 

ocupa functii egale, atributiile se exercita de catre persoana care are cea mai
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mare vechime in functia respectiva, iar in caz de vechime egala, de aceea care 

are cea mai mare vechime in institutie.
(4) Salariul presedinteiui ANCOM se stabileste la nivelul a 5 salarii 

medii la nivelul institutiei, aferente lunii ianuarie a fiecarui an, iar salariul 
vicepresedintilor ANCOM se stabileste la nivelul a 4 salarii medii la nivelul 

institutiei, aferente lunii ianuarie a fiecarui an.”

2. Dupa articolul 11 se introduc doua noi articole, art. iC si 11^, 
cu urmatorul cuprins:

„Art.llf (1) Pentru aprobarea reglementarilor in sectoral 

comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor 

postale, se constituie un Comitet de reglementare format din 7 membri, 
inclusiv presedintele si cei 2 vicepresedinti.

(2) Comitetul de reglementare al ANCOM se intruneste cel putin o 

data pe luna, in prezenta a cel putin 4 dintre membrii sai, incluzand 

presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti.
(3) Hotararile sunt adoptate cu majoritate simpla.
(4) Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii; membrii 

care au votat impotriva pot solicita consemnarea opiniei separate in procesul- 

verbal al sedintei respective. Presedintele sau vieepresedintele care a condus 

sedinta este obligat sa semneze hotararea adoptata, chiar daca a votat 
impotriva.

(5) Membrii Comitetului de reglementare isi exercita mandatul 
potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia 

situatiei in care au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia 

separata in procesul-verbal.
(6) Membrii Comitetului de reglementare actioneaza in mod 

independent de orice interes al participantilor la piata comunicatiilor 

electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, nu pot 

solicita si accepta instructiuni directe din partea vreunei entitati publice ori 
private in indeplinirea atributiilor de reglementare care le revin, nu pot 

desfasura activitati cu caracter lucrativ in sectoral comunicatiilor electronice, 
comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, cu exceptia celor cu 

caracter didactic de instruire si formare profesionala, nu pot detine actiuni sau 

parti sociale si nu pot avea calitatea de membru in organele de conducere ale 

societatilor cu obiect de activitate in sectoral comunicatiilor electronice, 
comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale ori in orice alte domenii 
care se afla in competenta ANCOM, in conditiile legii. Acestora li se aplica 

in mod corespunzator dispozitiile cap. IV «Alte conflicte de interese si 
incompatibilitati» din cadrul titlului IV «Conflictul de interese si regimul 
incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice» 

al Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
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exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in medial de afaceri, 
prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modiflcarile si completarile 

ulterioare.
(7) Regimul si principiile remunerarii membrilor Comitetului de 

reglementare, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintilor, se stabilesc prin 

regulamentul propria al ANCOM.

Art. 11-. - (1) Durata mandatului membrilor Comitetului de 

reglementare al ANCOM, inclusiv presedintele si vicepresedintii, este de 

6 ani, mandatul putand fi reinnoit o singura data.
(2) Numirea membrilor Comitetului de reglementare, inclusiv 

presedintele si vicepresedintii, se face de catre Parlament in sedinta comuna a 

celor doua Camere, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti.
(3) Numirea membrilor Comitetului de reglementare, cu 

nominalizarea functiilor, se face la propunerea comuna a Comisiei pentru 

tehnologia informatiei si comunicatiilor a Camerei Deputatilor si a Comisiei 
pentru comunicatii si tehnologia informatiei a Senatului, a Comisiei juridice, 
de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor si a Comisiei juridice, de 

numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului, reunita in sedinta comuna.
(4) Comisiile reunite prevazute la alin. (3) vor efectua selectia 

propunerilor dintr-o lista, care contine un numar mai mare de candidati decat 
numarul membrilor ce urmeaza a fi numiti, exclusiv pe baza criteriilor 

prevazute la alin. (5) si la art.l C alin. (6).
(5) Membrii Comitetului de reglementare, inclusiv presedintele si 

vicepresedintii, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru numire:
a) sa fie cetateni romani, cu o experienta de cel putin 5 ani in 

domeniul comunicatiilor, in domeniul stiintelor ingineresti sau stiintelor 

sociale;
b) sa nu exercite alte functii publice sau private, cu exceptia celor 

didactice din invatamantul superior, a creatiilor artistice si literare;
c) sa nu aiba antecedente penale;
d) sa nu detina actiuni sau parti sociale, direct sau indirect, la 

societati cu activitati in domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor 

postale sau cu alte activitati din domeniul de reglementare al ANCOM si sa 

nu faca parte din organele de conducere ale unor astfel de societati;
e) in timpul exercitarii mandatului, presedintele si vicepresedintele 

nu pot fi membri ai unui partid politic.
(6) Persoanele care indeplinesc criteriile prevazute la alin. (5) isi 

pot depune candidaturile la unul dintre secretariatele comisiilor prevazute la 

alin. (3).
(7) Membrii Comitetului de reglementare care, in momentul numirii 

sau pe durata exercitarii mandatului, se afla in una dintre situatiile de
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incompatibilitate prevazute la alin. (5) sau la art. 11^ alin. (6) au la dispozitie 

un termen de 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate. Persoana in 

cauza are obligatia de a notifica de indata, in scris, Comisiei pentru 

tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si 
Comisiei pentru comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Senatului 

despre existenta stariide incompatibilitate.
(8) Mandatul membrilor Comitetului de reglementare, inclusiv al 

presedintelui si al vicepresedintilor, inceteaza in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea de a-si indeplini mandatul mai mult de 120 de zile 

calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;
b) in caz de condamnare penala prin hotarare judecatoreasca ramasa 

defmitiva, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) prin demitere, in caz de nerespectare a termenului de 3 luni 

pentru iesirea din starea de incompatibilitate, reglementat la alin. (7);
d) prin demisie;
e) prin deces;
f) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
g) prin demitere, in situatii exceptionale, cand, prin actiunile lor, au 

afectat in mod grav independenta operationala si financiara a autoritatii fata 

de entitatile prevazute la art. 18 alin. (5).
(9) Demiterea din functie a membrilor Comitetului de reglementare 

se face de catre Camera Deputatilor de Senat, in sedinta comuna, cu votul 

majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, pe baza unui raport comun al 
comisiilor prevazute la alin. (3). Raportul se publica pe paginile de internet 
ale Camerei Deputatilor si Senatului si se comunica persoanei demise.

(10) In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de 

catre unul dintre membri, comisiile parlamentare prevazute la alin. (3) 

propun celor doua Camere ale Parlamentului, in termen de 30 de zile, 
persoana care va fi numita pentru durata ramasa pana la incheierea 

mandatului, cu respectarea cerintelor de numire prevazute in prezenta 

ordonanta de urgenta.
(11) Membrii ale caror mandate au expirat raman in functie pana la 

numirea succesorilor lor, in conformitate cu prevederile art. 11^ alin. (1) - (7) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea 

Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, 
aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, 
astfel cum a fost modificata si compietata prin prezenta lege.”

A

Art. IL - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, se numeste Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale 

pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, format din 7 membri, 
inclusiv presedintele si cei 2 vicepre^edinti, prevazut de art. IC alin. (1) - (7)
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din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea 

Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, 
aprobataprin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor 

in sedinta din 25 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (1) din Constitutia Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE/^'MERra^DEPUTATILOR

FLORIN lOllDACHE
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