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AVIZ
referitor Ia proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri 
bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a 

Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunu Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
la Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022

Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă 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, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu 

adresa nr.201 din 19.04.2022 şi înregistrat Ia Consiliul Legislativ cu 

nr.D449/l 9.04.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi 
al art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu

următoarele observaţii şi propuneri:
1. Proiectul 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 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. ”.

2. Precizăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Din considerente de redactare, precum şi sub aspectul respectării 

normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
prevăzute de Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, fonnulăm următoarele observaţii şi propuneri:

a) ca observaţie generală, menţionăm că, potrivit prevederilor 

art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/2021 pentru 
ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea 
Internaţională 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, cheltuielile necesare ducerii 
la îndeplinire a obligaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea 
respectivei Conferinţe, în măsura în care acestea nu sunt în sarcina 

altor instituţii sau autorităţi publice conform actelor normative în 

vigoare, se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
b) la preambul, pentru evitarea repetării sintagmelor „ca 

urmare” şi „luând în considerare” recomandăm utilizarea expresiei 
„având în vedere” şi a termenului „deoarece”.

La paragraful al treilea, pentru o exprimare mai adecvată în 

context, sintagmele „a ratificării Acordului” şi „ratificare realizată 

prin” se vor înlocui cu sintagmele „a Acordului” şi „ratificat prin”.
c) la formula introductivă, pentru respectarea prevederilor 

art.42 alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, după expresia „In temeiul art. 115 alin. (4) din
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Constituţia României, republicată” se va insera formularea: 
„Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.”.

d) la art.l alin.(5), întrucât actele normative care sunt la prima 

menţionare în text se redau cu titlu si evenimente legislative, după 
sintagma „Legea nr.500/2002” se va insera sintagma „privind 

finanţele publice”.
De asemenea, din considerente de redactare, termenul 

„guvernului” din sintagma „la dispoziţia guvernului” va fl redat cu 

majusculă.
e) la art.2, pentru corectitudinea normei de trimitere, sintagma 

Jeza finaW se va elimina, având în vedere că textul de la care se 

derogă nu este structurat în teze.
Totodată, norma trebuie reformulată, astfel încât să reiasă cu

claritate intenţia iniţiatorului.

PRE

Florin lORE iCMW a ^

Bucureşti
Nr.439/19.04.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 129/25 mai 1994L. nr. 32/1994

Lege privind sponsorizarea

1 modificări prin L. nr. 105/1997
Soluţionarea obiecţiunllor, contestaţiilor şl a plângerilor asupra 
sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de 
impunere ale organelor Ministerului Finanţelor

M. Of. nr. 136/30 iun. 1997 abrogă aii. 12 şi art. 13

2 modificări prin O.G. nr. 36/1998
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
32/1994 privind sponsorizarea

aprobată cu modificări prin L. nr. 204/2001

M. Of. nr. 43/30 ian. 1998 modifică art. 1. art.3. art.4. ari.5. an.6. 
art. 7. art.8. art.9. art. 10. art.] 1: abrogă 
art.14. an.15 şi an.16

M. Of. nr. 363/5 iul. 2001

s modificări prin O.U.G. nr. 127/1999 M. Of. nr. 455/20 sep. 1999
Ordonanţă de urgenţă privind Instituirea unor măsuri cu 
caracter fiscal pentnj îmbunătăţirea realizării şl colectării 
veniturilor statului

aprobată cu modificări prin L. nr. 576/2001 M. Of. nr. 679/26 oct. 2001 
(v. L. nr. 571/2003, O.G. nr. 92/2003)

« modificări prin L. nr. 204/2001
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind 
sponsorizarea

modifică an. 8 alin. (1). (2) şi (3)

M. Of. nr. 363/5 iul. 2001 modifică art. 1, art.4 alin. (1) Ut. a şi d. 
an.4 alin. (2). art.8 alin.(J) lit.a şi c

5 modificări prin L. nr. 576/2001
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal 
şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului

M. Of. nr. 679/26 oct. 2001 abrogă modificările efectuate prin L. nr. 
204/2001 pct. 5 şi 6 (referitoare, la art. 8 
alin. (1) Ut. a şi c)

6 modificări prin M. Of. nr. 456/27 iun. 2002L. nr. 414/2002 
Lege privind impozitul pe profit

abrogă modificările efectuate prin O. U.C. 
nr. 127/1999

^ completat prin L. nr. 394/2006
Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind 
sponsorizarea

M.Of. nr. 892/2 nov. 2006 introduce alin. (2) la art.3

8 completat prin O.G. nr. 18/2018 M. Of. nr. 755/31 aug. 2018
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul 
Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative

introduce art. III



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 597/13 aug. 2002L. nr. 500/2002

Lege privind finanlele publice
(v. Decizia I.C.C.J. nr. 10/2011 - M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 {art. 19))

1 promulgată prin D. nr. 677/2002 M.Of. nr. 597/13 aug. 2002 
Decret pentnj promulgarea Legii privind finanţele publice

2 ,modificări prin M. Of. nr. 506/14 iul. 2003L.nr. 314/2003 
Lege pentnj modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice

modifica art. J5

3 modificări prin M. Of. nr. 380/3 mai 2006L. nr. 96/2006 
Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

modifică in mod corespunzător art. 61 alin.
(V

modificări prin M. Of. nr. 12/8 ian. 2007H.G. nr. 1865/2006 modifcă limitele valorice prevăzute la an. 
42 alin. (l)Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind 

competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnlco- 
economice ale obiectivelor de Investiţii noi

simodificări prin M. Of. nr. 249/14 apr. 2009
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar • fiscale

aprobată prin L. nr. 227/2009

O.U.G. nr. 34/2009 suspendă până la 3J decembrie 2009 
aplicarea dispozifiilor art. 21 alin. (4)

M.Of. nr. 402/12 iun. 2009

6 modificări prin M. Of. nr. 266/23 apr. 2009
Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind 
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico- 
economice ale obiectivelor de investiţii noi

H.G. nr. 406/2009 modifică limitele valorice prevăzute la art. 
42 alin. (!)

7 modificări prin L. nr. 227/2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financlar-fiscale

M. Of. nr. 402/12 iun. 2009 aprobă O. V. C. nr. 34/2009

8 modificări prin M. Of. nr. 680/9 oct. 2009L. nr. 305/2009
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea şi completarea 
art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

modifică art. 52 alin. (7); 
introduce alin. (7_1) la art. 52

9 completat prin O.U.G. nr. 57/2010
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul finanţelor publice

aprobată prin L. nr. 22/2011

M. Of. nr. 436/29 iun. 2010 introduce alin. (9) şi (10) la art. 52

M.Of. nr. 184/16 mar. 2011

10 modificări prin O.U.G. nr. 121/2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şl completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice 

aprobată cu modificări şi L. nr. 125/2011 
completări prin

M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 modifică art. 52 alin. (9) Hi. a)

M.Of. nr. 433/21 iun. 2011



11 modificări prin L. nr. 22/2011 M. Of. nr. 184/16 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul finanţelor publice

aprobă O.V.G. nr. 57/2010

12 modificări prin O.U.G. nr. 37/2011 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

aprobată prin L. nr. 32/2012

abrogă art. 74 alin. (1) Ut. d)

M.Of. nr. 181/21 mar. 2012

13 modificări prin L. nr. 125/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi 
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru 
modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice

M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 aprobă cu modificări O.U.G. nr. J21/2010

1-1 completat prin M. Of. nr. 460/30 iun. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 47 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobată prin L. nr. 22/2012

O.U.G. nr. 63/2011 introduce alin. (4_1) la ari. 47

M. Of. nr. 28/13 ian. 2012

15 modificări prin L. nr. 22/2012 M. Of. nr. 28/13 ian. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

aprobă O.U.G. nr. 63/2011

16 completat prin O.U.G. nr. 47/2012 M.Of. nr. 635/6 sep. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-Pugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 98/2013 
completări prin

introduce pct. 3_J la art. 2, pct. 35_l la 
ari. 2. art. 2S_J, art. 2S_2. art. 35_1, alin. 
(1_I) la ari. 49

M. Of. nr. 213/15 apr. 2013

ir modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, la data de J febniarie 2014. art.
71

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

is'mbdificări prin L. nr. 98/2013 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 47/2012 pentoi modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 47/2012



19 modificări prin L. nr. 270/2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice

M. Of. nr. 642/18 oct. 2013 modifica aii. 2 pct. 2, 3, 5, 9. 13, J5, 16, 30, 
33, 34, 39, 43. art. 4. aii. 10, aii. 15 alin.
(1) şi (3). aii. 16 alin. (1) Ut. c). arî. 19 Ut. 
d). aii. 20. aii. 21. aii. 22 alin. (1), art. 22 
alin. (2) Ut. a) şi c). art. 24, art. 26 Ut. b). 
art. 28_2. art. 29 alin. (4), art. 31. art. 32, 
art. 33, art. 34 alin. (1). (4) şi (5). art. 35 
alin. (1). an. 35 alin. (4). art. 36, ari. 38, 
art. 39. art. 42, art. 43, art. 44. art. 47. art. 
50. art. 52. art. 55. art. 56 alin. (2). art. 57 
Ut. b). ari. 58 alin. (2). art. 59 alin. (2). art. 
61 alin. (3), art. 66. art. 68 alin. (4). art. 70 
alin. (3), art. 72 alin. (1) Ut. a) şi b); 
introduce pct. 3_2, 3_3, 7_1 - 7_3, 8_1 şi 

8_2, pct. 20_1, pct. 27_1 şi 27_2, pct. 37_1. 
pct. 40_1 la art. 2, alin. (2) şi (3) la art. 2. 
alin. (2) şi (3) la aii. 6. aii. 7_1. art. 14_1. 
alin. (2_1) la art. 17. alin. (3_1) la aii. 17, 
Ut- h_l) - h_3) la art. 19. Ut. h_l) la an. 28, 
art. 28_3 - 28_5. alin. (2_1) la art. 30. 
secţiunea 1 _1 cu art. 30_1 - 30_5 la cap.
111, alin. (3_1) la an. 35. an. 38_1, art.
43_1, art. 46_1, art. 47_1, alin. (3) la art.. 
59, alin. (8) la art. 61, alin. (4) - (6) la art. 
70, art. 73_1, art. 75_1; 
abrogă art. 2 pct. 7 şi 12, art. .19 Ut. k), art. 

29 alin. (6), art. 40. art. 46, art. 53 alin. (3)

20 completat prin O.U.G. nr. 15/2014 M. Of. nr. 241/4 apr. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice 

aprobată prin L. nr. 111/2014

introduce alin. (9_1) la art. 52

M. Of. nr. 526/15 iul. 2014

21 modificări prin L. nr. 111/2014 M.Of. nr. 526/15 iul. 2014 aprobă O.U.G. nr. 15/2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

22 modificări prin M. Of. nr. 733/30 sep. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 
completări prin

O.U.G. nr. 41/2015 modifică art. 19 Ut. b_2) şi h_3):

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
art. 28_5. 52 şi 70 (astfel cum au fost 
modificate/introduse prin L. nr. 270/2013) 
la 1 ian. 2017

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

23imodificări prin L. nr. 112/2016 M.Of. nr. 408/30 mai 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 41/2015 şi modifică art. 19 Ut. b_2)

24 completat prin L. nr. 104/2016 M. Of. nr. 409/31 mai 2016 aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2015 şi 
introduce alin. (10_1) la art. 52Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile



25 modificări prin M.Of. nr. 79/30 ian. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 9/2017 suspendă aplicarea prevederilor ari. 4, ari. 
26 Ut. b). art. 28_5, ari. 36 şi ari. 57 Ut. b) 
referitoare la creditele de angajament până 
la data de / ianuarie 20J8

M. Of. nr. 403/29 mai 2017

26 modificări prin L. nr. 292/2021 M.Of. nr. 1172/10 dec. 2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 31/2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) 
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobă O.U.G. nr. 31/2021

27.completat prin O.U.G. nr. 4/2022 M. Of. nr. 114/4 feb. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

introduce alin. (9_2) la art. 52



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 174/19 mar. 2009O.U.G. nr. 22/2009
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii

L. nr. 113/2010 M. Of. nr. 416/22 iun. 2010aprobată prin

aprobată prin M.Of. nr. 416/22 iun. 2010
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

L. nr. 113/20101

2 modificări prin O.U.G. nr. 19/2011
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice

aprobată cu modificări şi L. nr. 67/2013 
completări prin

M. Of. nr. 146/28 feb. 2011 modifică ari. 10 alin. (}) pcl. 6. alin. (2) 
pct. 4. //, 12 şi 14

M.Of. nr. 176/1 apr. 2013

3 modificări prin O.U.G. nr. 111/2011 M. Of. nr. 925/27 dec. 2011 
Ordonanţă de urgenţă privind comunicaţiile electronice

aprobată cu modificări şi L. nr. 140/2012 
completări prin

modifică art. 4 alin. (2), ari. 6 alin. (l) Ut. 
d). ari. 6 alin. (2) Ut. d) şi e). art. 10 alin. 
(l) pct. 2 şi 7. art. 10 alin. (2) pct. 24: 
introduce alin. (!_}) la art. 4. Ut. g) la 

art.6 alin. (2). art. 6_1. alin. (6) la art. 12. 
alin. (2^1) la art. 14; 
abrogă art. 6 alin. (!) Ut. c)

M.Of. nr. 505/23 iul. 2012

4 modificări prin M. Of. nr. 505/23 iul. 2012L. nr. 140/2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

modifică art. 10 alin. (2) pct. 32: 
introduce pct. 20_J la ari. 10 alin. (2)

Simodificări prin L. nr. 71/2013 M. Of. nr. 171/29 mar. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
unor acte normative

aprobă O.U.G. nr. 96/2012 şi modifică art. 
3 Ut. a), d). e) şi g). art. 10 alin. (1) pct. 2. 
4. 6. 7,9. 11 şi 12. art. 10 alin. (2) pcl. 11 
şi 20 J

6 modificări prin L. nr. 67/2013 M. Of. nr. 176/1 apr. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul comunicaţiilor electronice

aprobă O.U.G. nr. 19/2011 şi modifică art. 
3 Ut. a), d), e) şi g). art. 10 alin. (1) pct. 2. 
4. 6. 7. 9. li şi 12. art. 10 alin. (2)pct. 4. 
11. 12, 14 şi20J

7 rectificare M. Of. nr. 214/16 apr. 2013 rectifică ari. 10 alin. (2) pct. 14
RECTIFICARE

6 modificări prin O.U.G. nr. 53/2013 M. Of. nr. 327/5 iun. 2013
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentnj Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii

aprobată cu modificări prin L. nr. 299/2013

introduce alin. (5) la art. 14

M.Of. nr. 705/18 nov, 2013

9 imodificări prin L. nr. 299/2013 M. Of. nr. 705/18 nov. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

aprobă O.U.G. nr. 53/2013 şi modifică art. 
18 alin. (4):
introduce alin. (5) la art. 14



10 modificări prin O.U.G. nr. 33/2017 M. Of. nr. 312/2 mai 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii

aprobată cu modificări şi L. nr. 245/2018 
completări prin

modifică art. .1J alin. (1): 
introduce alin. (J_l) la art. 11

M. Of. nr. 932/5 nov. 2018

11 modificări prin L. nr. 245/2018 M. Of. nr. 932/5 nov. 2018
Lege 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

modifică art. } J alin. (1) şi (2) şi art. Î5 
alin. (4):
introduce alin. (I__4) la art. îl. alin. 
(2_1) la art. lî. Ut. g) la art. 11 alin. (5). 
alin. (5_I) la art. 11 şi alin. (10) la art. 11

12 modificări prin M.Of. nr. 848/18 oct. 2019
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

L. nr. 184/2019 modifică ari. 11 alin. (!_}) şi (9). art. 14 
alin. (3) şi art. 15

r



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 788/17 aug. 2021

Ordonanţă de urgenţă pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembne-l4 octombrie 2022), semnat la 
Geneva la 30 iunie 2021

aprobată prin

O.U.G. nr. 88/2021

M.Of. nr. 1161/7 dec. 2021L. nr. 284/2021

1 aprobată prin L. nr. 284/2021 M. Of. nr. 1161/7 dec. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor 
privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), 
semnat ia Geneva la 30 iunie 2021


