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Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital

Comisia pentru comunicaţii şi 
tehnologia informaţiei

Nr. XXII/278/2022Nr. LXIX/146/2022

RAPORT COMUN

asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei 

de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022

(L 248/2022)

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, au fost sesizate spre 

dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport comun, prin adresa nr. L 248/2022, cu 

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2022 privind 

unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 2l-o ediţii a Conferinţei 

Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 

septembrie -14 octombrie 2022, iniţiat de Guvernul României.

Proiectul de lege vizează reglementarea unor măsuri bugetare destinate organizării 

şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022.

Potrivit Notei de fundamentare, se preconizează ca "din excedentul bugetar aferent anilor 

anteriori, ANCOM să vireze la bugetul de stat suma de 88.000 mii lei, în vederea finanţării 

cheltuielilor ordonatorilor principali de credite, determinate de organizarea şi desfăşurarea 

Conferinţei, între care şi Primăria Municipiului Bucureşti. Această măsură propusă cu
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caracter excepţional are, prin corelare cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 

nr. 317/2021, efectul pozitiv al asigurării cheltuielilor organizatorice şi logistice necesare 

pregătirii şi organizării Conferinţei pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de 

stat şi/sau respectiv pentru unităţile administrativ-teritoriale care şi-au asumat atribuţii în 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acestei reuniuni, în perioada 26 septembrie-14 

octombrie 2022."

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, această 

iniţiativă legislativă.

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul 

Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Membrii celor două comisii au dezbătut proiectul de lege, au analizat punctele de 

vedere exprimate şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport comun de 

admitere, fără amendamente.

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi Comisia pentru buget, 

finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital supun spre dezbatere şi adoptare. Plenului 

Senatului, prezentul raport comun de admitere, fără amendamente, împreună cu 

proiectul de lege.

în raport cu obiectul de reglementare şi conţinutul său normativ, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu 

prevederile art.76 alin.(23 din Constituţia României, republicată.

Potrivit art. 75 alin. [1] din Constituţia României, republicată, şi art92 alin. [7] pctl 

din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul 

este prima Cameră sesizată.

Preşedinte, 

Senator Ni|olae N

Preşedinte,

GUSenator Marius HUMELNICU

Secretar, Secretar,

lonel-Dănuţ CRISTESCUSenator Adri «ATOS
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