
GUVERNUL ROMÂNIEI 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării ceiei de- 

a 21>a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie • 14 octombrie

2022

Ca urmare a aprobării Memorandumului cu tema „Aprobarea prezentării 

candidaturii României pentru organizarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei 

Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din anul 2022”, în 

şedinţa Guvernului din data de 3 aprilie 2019,

Având în vedere depunerea candidaturii României pentru organizarea 

ediţiei din anul 2022 a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor,

Ca urmare a 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, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2021, 

aprobată prin Legea nr. 284/2021, document ce stabileşte anumite obligaţii
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referitoare la condiţiile tehnice şi organizatorice ce trebuie oferite pentru buna 

desfăşurare a conferinţei,

Luând în considerare importanţa organizării Conferinţei Plenipotenţiarilor 

Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor în condiţiile şi cu respectarea 

obligaţiilor asumate de Guvernul României, este necesară asigurarea urgentă a 

cheltuielilor organizatorice şi logistice necesare pregătirii, organizării şi 

desfăşurării acestui eveniment, precum şi crearea cadrului legislativ necesar 

pentru ca Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii să poată asigura finanţarea cheltuielilor aferente pregătirii, 

organizării şi desfăşurării acestui eveniment, şi prin atragerea de sponsorizări sub 

formă de bunuri materiale şi mijloace financiare.

Deoarece situaţia prezentată întruneşte premisele unei situaţii urgente şi 

extraordinare, care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii 

cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea 

consecinţe negative, în sensul în care ar putea conduce la nerespectarea 

angajamentelor asumate de România prin Acordul 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),

Ţinând cont de contextul internaţional actual, ce afectează disponibilitatea 

şi termenele de furnizare a tipurilor de echipamente tehnice, logistice şi de 

infrastructură de comunicaţii şi reţelistică, pe care România si le-a asumat să le 

instaleze şi să le pună la dispoziţie în spaţiile de lucru în care au loc lucrările 

Conferinţei, ceea ce implică finanţarea de urgenţă a cheltuielilor aferente,
A '

întrucât elementele menţionate anterior vizează un interes public şi 

constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi 

impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

A

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art.l. - (1) Prin derogare de Ia prevederile art. 14 alin. (4) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 

113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, din 

disponibilităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 

88.000 mii lei se virează la bugetul de stat, la capitolul 41 „Alte operaţiuni 

financiare’’, paragraful 41.01.16 „Disponibilităţi din excedentele anilor 

precedenţi”, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează în contul de venituri ale bugetului 

de stat deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului 

Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

(3) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii comunică Ministerului Finanţelor virarea sumei prevăzute la alin. 

(1) în termen de 3 zile de la data virării acesteia.
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(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor, în baza comunicării Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii prevăzută la alin. 

(3), în limita sumei încasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), să majoreze 

veniturile bugetului de stat şi creditele de angajament şi creditele bugetare ale 

bugetului Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, la capitolul 54.01 „Alte 

servicii publice generale” titlul 50 „Fonduri de rezervă”, articolul 50.01 „Fond 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului”.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în limita sumelor prevăzute la alin. 

(4), prin hotărâre a Guvernului se repartizează sume ordonatorilor principali de 

credite ai bugetului de stat sau unităţilor administrativ-teritoriale cu atribuţii în 

organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor 

Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 

septembrie - 14 octombrie 2022.

(6) Sumele rămase neutilizate la nivelul unităţilor - administrativ teritoriale 

se restituie la bugetul de stat, la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, până la data de 10 decembrie 2022.

Art.2. - Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate 

beneficia de sponsorizări constând în bunuri materiale şi mijloace financiare şi 

pentru activităţile aferente pregătirii, organizării şi desfăşurării Conferinţei

. 4



Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor.
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