
 
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

  L E G E 

 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010 

 
 

 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                
nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 19/03/2009, aprobată prin 
Legea nr. 113/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 
din 22/06/2010, se modifică după cum urmează: 
 

1. Art. 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Conducerea ANCOM este asigurată de un preşedinte şi doi 

vicepreşedinţi. 
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(2) Numirea şi revocarea acestora se face de către Parlament, 
în şedinţa comună a celor două Camere. 

(3) Numirea conducerii ANCOM, cu nominalizarea funcţiilor, 
se face la propunerea comună a Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor şi a Comisiei 
economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului. 

(4) Durata mandatului conducerii ANCOM este de 5 ani, 
fiecare membru putând fi reinvestit o singură dată. 

(5) Preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM trebuie să fie 
cetăţeni români, cu domiciliul în România, in vârstă de minimum 
30 de ani, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională în domeniul 
comunicaţiilor, economic sau juridic, având o vechime in 
specialitate de minimum 5 ani. 

(6) Preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM: 
a) nu pot fi soţi, rude ori afini până la gradul al treilea cu 

Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, 
membrii Guvernului şi nu se pot înrudi între ei; 

b) nu pot fi membri ai vreunui partid politic; 
c) nu pot exercita o altă funcţie remunerată, publică şi privată, 

cu excepţia celor de cadru didactic universitar; 
d) nu pot fi membri în consiliile de administraţie, consiliile de 

supraveghere, directori, cenzori sau auditori, asociaţi/acţionari la 
societăţi comerciale ori alte entităţi cu activităţi în domeniul 
comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, ori alte domenii ce 
fac obiectul de reglementare al ANCOM. 

e) sa nu aibă cazier judiciar; 
(7) Preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM li se aplică în 

mod corespunzător prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare. 

(8) Mandatul preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM 
încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea termenului pentru care au fost numiţi; 
b) prin demisie; 
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c) prin revocare de către Parlament, în următoarele situaţii: 
- la apariţia unei incompatibilităţi sau a unui impediment 

dintre cele prevăzute la alin(6) 
- împotriva acestora a fost pronunţată o condamnare 

penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă; 
d) în caz de imposibilitate definitivă de exercitare a 

mandatului; 
Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a 

mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o 
durată mai mare de 90 de zile consecutive. 

(9) În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a 
mandatului ori vacantării postului, comisiile parlamentare 
menţionate la alin(3) vor propune Parlamentului, în termen de 30 
de zile, persoana care va fi numită pentru durata rămasă a 
mandatului. 

(10) Preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM au obligaţia să 
notifice, de îndată, în scris, comisiilor parlamentare menţionate la 
alin. (3) apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate . 
Până la decizia Parlamentului, mandatul persoanei în cauză este 
suspendat de drept. 

(11) Salariul de bază al preşedintelui şi vicepreşedinţilor 
ANCOM este stabilit la nivelul indemnizaţiei cuvenite funcţiei de 
secretar de stat, respectiv funcţiei de subsecretar de stat. 

 
2. Alineatele (3), (4) şi (5) ale art. 12 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii cu 

caracter normativ sau individual; 
(2) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea I; 
(3) Deciziile adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de 

lege privind domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor 
audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de 
comunicaţii electromagnetice, serviciilor poştale şi tehnologiei 
informaţiei, inclusiv cele adoptate în conformitate cu  prevederile 
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art. 36 din OUG nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare 
a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 591/2002 pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de 
Apel Bucureşti. Procedura prealabilă nu este obligatorie. 

 
3. Alineatele (1) şi (2) ale art.15 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
(1) Cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an, ANCOM 

va trimite Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
din Camera Deputaţilor şi Comisiei economice, industriei şi 
servicii din cadrul Senatului, raportul său anual de activitate, 
raportul anual de audit financiar şi execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul precedent 

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) vor întocmi un raport ce va 
fi supus dezbaterii şi aprobării în şedinţa comună a celor două 
Camere. 

 
4. - Art. 21. Se abrogă. 
 
5. - Art. 22. Se abrogă. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială în condiţiile art. 75 alin. (2) teza              
a III-a din Constituţia României, republicată. 

 
p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 
Ioan Oltean 

 


