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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, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 
martie 2009, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (9) al articolul 11 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

“(9) In cazul prevăzut la alin. (8), persoana în cauză are obligaţia de 
a notifica de îndată, în scris, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru 
comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul Senatului despre 
existenţa situaţiei de incompatibilitate.“ 
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2. Alineatul (3) al articolul 14 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

“(3) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă 
prin hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al 
Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul 
Senatului, la propunerea preşedintelui ANCOM.“ 

3. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 15 - (1) Activitatea ANCOM este analizată de Parlament prin 

dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, 
precum şi a rapoartelor specifice întocmite la solicitarea Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor 
şi a Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul 
Senatului. 

(2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor, 
Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul 
Senatului şi la MCSI, până la data de 30 aprilie, şi se dezbate în prezenţa 
preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM. Pe marginea raportului 
anual, comisiile întocmesc şi adoptă un raport. 

(3) La solicitarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Comisiei pentru 
comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul Senatului, ANCOM va 
prezenta spre dezbatere şi aprobare comisiilor un program de măsuri 
concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în raport. 

(4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei pentru 
comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul Senatului asupra 
raportului anual de activitate se supune dezbaterii în plenul 
Parlamentului, în prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedinţilor 
ANCOM.” 

 
 
 
 
  

 



3 
 

 
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 
 
 
 
 

EUGEN NICOLICEA 
 


