
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 

privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 20 din  

24 august 2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I  
poz. 5 şi al art. 1 pct. VII poz. 2 din Legea nr. 123/2016 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 26 august 2016, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
 
1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri pentru participarea în 

cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, precum şi pentru 
semnarea acordurilor sau aranjamentelor tehnice de coordonare a 
utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră”. 
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2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – Prezenta ordonanţă reglementează unele măsuri 

necesare pentru: 
a) asigurarea participării autorităţilor naţionale în cadrul 

Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), precum şi pentru 
efectuarea plăţii contribuţiei statului român la bugetul UIT; 

b) semnarea acordurilor sau aranjamentelor tehnice de 
coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră.” 

 
3. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 4 

şi 5, cu următorul cuprins: 
„Art. 4. – (1) Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea 

Informaţională (MCSI) şi ANCOM asigură reprezentarea României în 
cadrul UIT, în calitate de autorităţi de stat. 

(2) Autorităţile menţionate la alin. (1) susţin, în cadrul UIT, 
politica şi strategia naţională în domeniu. 

(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (2), autorităţile 
menţionate la alin. (1) se consultă reciproc şi se coordonează pentru 
adoptarea unei poziţii comune în vederea reprezentării în cadrul UIT. 

 
Art. 5. – (1) Acordurile sau aranjamentele tehnice de 

coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră, încheiate 

în temeiul art. 6 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor al UIT, prin 

derogare de la prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele, precum şi 

de la art. 10 alin. (1) pct. 2 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, urmează procedura stabilită 

potrivit alin. (2). 

(2) Iniţierea negocierii unui acord sau aranjament tehnic de 

coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră se aprobă 

de către preşedintele ANCOM, cu avizul consultativ al Ministerului 

Afacerilor Externe şi al MCSI. Semnarea acordurilor sau aranjamentelor 

nu necesită avize suplimentare, fiind suficientă aprobarea preşedintelui 

ANCOM.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 7 noiembrie 2016, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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