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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

       

 Bucureşti, 25.08.2020 
Pl x- 485/2020 

 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea  
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu adresa  nr. PL - x 485/2020, a 
fost sesizată cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (8) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observații și 
propuneri. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii în sensul 
alinierii conducerii ANCOM, din punct de vedere al numirii şi al conducerii, la 
modalitatea de funcţionare a conducerilor celorlalte organisme - autorităţii administrative 
autonome, cu personalitate juridică, aflate sub control parlamentar şi finanţate integral 
din venituri proprii, şi anume Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei şi Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive  şi  
avizul Consiliului Legislativ  în şedinţa din 25 august 2020. La şedinţa on-line a Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Comunicaţii, cu amendamentele admise, redate în Anexa la prezentul raport.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă face 

parte din categoria legilor organice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicușor HALICI                          

SECRETAR, 
 

Aida - Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Șef serviciu, 
Silvia Olaru 
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ANEXĂ: 

Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

1.  Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 22/2009 
privind înființarea Autorității 
Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații 
 

Nemodificat  

2.  Art. I. - Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale 
pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 174 din 19 
martie 2009, aprobată prin Legea 
nr. 113/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
cum urmează: 
 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

3.  1. Articolul 11 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 

Nemodificat 
 

 

4. Art. 11 
(1) Conducerea ANCOM 
este asigurată de un 
preşedinte şi 2 
vicepreşedinţi, numiţi de 
către cele două Camere ale 
Parlamentului, reunite în 
şedinţă comună, cu votul 
majorităţii deputaţilor şi 
senatorilor prezenţi. 
(11) Numirea preşedintelui 
şi a celor 2 vicepreşedinţi 
ai ANCOM, cu 
nominalizarea funcţiilor, 
se face la propunerea 
comună a Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a Camerei 
Deputaţilor şi a Comisiei 
pentru comunicaţii şi 
tehnologia informaţiei a 
Senatului. 
(12)Comisiile reunite 
prevăzute la alin. (11) vor 
efectua selecţia 

 „Art. 11. - (l) Conducerea 
ANCOM este asigurată de un 
președinte și 2 vicepreședinți. 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

propunerilor dintr-o listă 
care conţine unul sau mai 
mulţi candidaţi, pe baza 
criteriilor prevăzute la 
alin. (3) şi (4). 
(13)Persoanele care 
îndeplinesc criteriile 
prevăzute în prezenta lege 
pentru funcţiile de 
preşedinte şi 
vicepreşedinte îşi pot 
depune candidaturile la 
unul dintre secretariatele 
comisiilor prevăzute la 
alin. (11). 
(14)Propunerile de 
candidaţi pentru funcţiile 
prevăzute la alin. (1) se 
înaintează Birourilor 
permanente ale celor două 
Camere ale Parlamentului, 
în termen de 30 de zile de 
la data vacantării 
funcţiilor. 
 

5. (2)Salariul 
preşedintelui 
ANCOM se stabileşte 

(2) Funcțiile de președinte și 
vicepreședinte ANCOM sunt 
funcții de demnitate publică 

(2) Funcțiile de președinte și 
vicepreședinte ANCOM sunt 
funcții de demnitate publică 

Observație preluată din avizul 
Consiliul Legislativ 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

la nivelul a 5 salarii 
medii la nivelul 
instituţiei, aferente 
lunii ianuarie a 
fiecărui an, iar salariul 
vicepreşedinţilor 
ANCOM se stabileşte 
la nivelul a 4 salarii 
medii la nivelul 
instituţiei, aferente 
lunii ianuarie a 
fiecărui an. 
(21)Funcţiile de 
preşedinte şi 
vicepreşedinte 
ANCOM sunt funcţii 
de demnitate publică 
asimilate funcţiei de 
ministru, respectiv 
secretar de stat, cu 
drept de cabinet al 
demnitarului. 
 
 

asimilate funcției de ministru, 
respectiv secretar de stat, cu 
drept de cabinet al 
demnitarului. 

asimilate funcției de ministru, 
respectiv secretar de stat, care 
conferă dreptul la organizarea 
cabinetului demnitarului, în 
conformitate cu dispozițiile 
Codului administrativ, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
Autor: Comisia juridică 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

6. (3)Preşedintele şi 
vicepreşedinţii ANCOM 
trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
a)să fie cetăţeni români cu 
o experienţă de cel puţin 5 
ani în domeniul 
comunicaţiilor sau în 
domeniul juridic ori 
economic în general; 
b)să nu exercite alte 
funcţii publice sau private, 
cu excepţia celor 
didactice; 
c)să nu aibă menţiuni în 
cazierul judiciar; 
d)să nu deţină acţiuni sau 
părţi sociale, direct sau 
indirect, la societăţi 
comerciale cu activităţi în 
domeniul comunicaţiilor 
electronice şi serviciilor 
poştale sau cu alte 
activităţi din domeniul de 
reglementare al ANCOM 
şi să nu facă parte din 
organele de conducere ale 
unor astfel de societăţi; 

(3) În situația vacantării 
funcției de președinte, atribuțiile 
președintelui ANCOM sunt 
exercitate de către persoana care 
ocupă cea mai înaltă funcție de 
conducere în instituție. În situația 
în care mai multe persoane ocupă 
funcții egale, atribuțiile se 
exercită de către persoana care 
are cea mai mare vechime în 
funcția respectivă, iar în caz de 
vechime egală, de aceea care are 
cea mai mare vechime în 
instituție. 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

e)să nu fie membri ai 
vreunui partid politic pe 
perioada exercitării 
mandatului 
 

7. (4)Preşedintelui şi 
vicepreşedinţilor 
ANCOM li se aplică în 
mod corespunzător 
dispoziţiile cap. IV "Alte 
conflicte de interese şi 
incompatibilităţi" din 
cadrul titlului IV 
"Conflictul de interese şi 
regimul 
incompatibilităţilor în 
exercitarea demnităţilor 
publice şi funcţiilor 
publice" al 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 şi 
completările ulterioare. 

(4) Salariul președintelui 
ANCOM se stabilește la nivelul a 
5 salarii medii la nivelul 
instituției, aferente lunii ianuarie 
a fiecărui an, iar salariul 
vicepreședinților ANCOM se 
stabilește la nivelul a 4 salarii 
medii la nivelul instituției, 
aferente lunii ianuarie a fiecărui 
an.” 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

(5)Durata mandatului 
preşedintelui şi al 
vicepreşedinţilor 
ANCOM este de 6 ani, cu 
posibilitatea prelungirii pe 
aceeaşi perioadă o singură 
dată. Mandatul 
preşedintelui şi al 
vicepreşedinţilor 
ANCOM încetează în 
următoarele situaţii: 
a)în situaţia imposibilităţii 
de a-şi îndeplini mandatul 
mai mult de 120 de zile 
calendaristice consecutive 
dintr-un interval de 140 de 
zile; 
b)în caz de condamnare 
penală prin hotărâre 
judecătorească definitivă, 
pentru care nu a intervenit 
reabilitarea; 
c)în caz de nerespectare a 
termenului de 3 luni 
pentru ieşirea din starea de 
incompatibilitate 
reglementat la alin. (8); 
d)prin demisie; 
e)prin deces; 



10 
 

Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

f)la expirarea sa. 
g)prin demitere, în cazul 
în care nu mai îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la 
alin. (3) şi (4), în condiţiile 
alin. (8), sau în situaţii 
excepţionale, atunci când, 
prin acţiunile lor, au 
afectat în mod grav 
independenţa funcţională 
a autorităţii faţă de 
entităţile prevăzute la art. 
18 alin. (5). 
(51)Demiterea din funcţie 
se face de Camera 
Deputaţilor şi de Senat, în 
şedinţă comună, cu votul 
majorităţii deputaţilor şi 
senatorilor prezenţi, pe 
baza unui raport comun al 
comisiilor prevăzute la art. 
15 alin. (1). Raportul se 
publică pe paginile de 
internet ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului şi 
se comunică persoanei 
demise. 
(6)Dacă funcţia de 
preşedinte sau 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

vicepreşedinte devine 
vacantă se procedează la 
numirea unei noi persoane 
pentru această funcţie 
pentru durata rămasă din 
mandat, în condiţiile 
prevederilor alin. (1). 
(7)Membrii ale căror 
mandate au expirat rămân 
în funcţie până la numirea 
succesorilor lor. 
(8)Preşedintele sau 
vicepreşedinţii care, în 
momentul numirii sau pe 
parcursul mandatului, se 
află în una dintre situaţiile 
de incompatibilitate 
prevăzute la alin. (3) şi (4) 
au la dispoziţie un termen 
de cel mult 3 luni pentru 
ieşirea din starea de 
incompatibilitate. 
(9)În 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 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

Camerei Deputaţilor şi 
Comisiei pentru 
comunicaţii şi tehnologia 
informaţiei din cadrul 
Senatului despre existenţa 
situaţiei de 
incompatibilitate. 
(10)În situaţia vacantării 
funcţiei de preşedinte, 
atribuţiile preşedintelui 
ANCOM sunt exercitate 
de către persoana care 
ocupă cea mai înaltă 
funcţie de conducere în 
instituţie. În situaţia în 
care cele două sau mai 
multe persoane ocupă 
funcţii egale, atribuţiile se 
exercită de către cel care 
are cea mai mare vechime 
în funcţia respectivă, iar în 
caz de vechime egală, de 
cel care are cea mai mare 
vechime în instituţie. 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

8.  2. După articolul 11 se introduc 
două noi articole, art. 111 și 112 , 
cu următorul cuprins: 
 

Nemodificat 
 

 

9.  „Art.111 . (l) Pentru aprobarea 
reglementărilor în sectorul 
comunicațiilor electronice, 
comunicațiilor audiovizuale și al 
serviciilor poștale, se constituie 
un Comitet de reglementare 
format din 7 membri, inclusiv 
președintele și cei 2 
vicepreședinți. 
 

Nemodificat 
 

 

10.  (2) Comitetul de reglementare 
al ANCOM se întrunește cel 
puțin o dată pe lună, în prezența a 
cel puțin 4 dintre membrii săi, 
incluzând președintele sau, în 
absența acestuia, unul dintre 
vicepreședinți. 
 

Nemodificat 
 

 
 
 

11.  (3) Hotărârile sunt adoptate cu 
majoritate simplă. 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

12.  (4) Hotărârile adoptate sunt 
obligatorii pentru toți membrii; 
membrii care au votat împotrivă 
pot solicita consemnarea opiniei 
separate în procesul-verbal al 
ședinței respective. Președintele 
sau vicepreședintele care a 
condus ședința este obligat să 
semneze actele ce decurg din 
hotărârea adoptată, chiar dacă 
a votat împotrivă. 

(4) Hotărârile adoptate sunt 
obligatorii pentru toți membrii; 
membrii care au votat împotrivă 
pot solicita consemnarea opiniei 
separate în procesul-verbal al 
ședinței respective. Președintele 
sau vicepreședintele care a 
condus ședința este obligat să 
semneze hotărârea adoptată, 
chiar dacă a votat împotrivă. 
Autor: Comisia juridică 
 

 

13.  (5) Membrii Comitetului de 
reglementare își exercită 
mandatul potrivit legii. Ei 
răspund pentru activitatea lor în 
mod solidar, cu excepția situației 
în care au votat împotriva unei 
hotărâri și au consemnat opinia 
separată în procesul-verbal. 
 

Nemodificat 
 

 

14.  (6) Membrii Comitetului de 
reglementare acționează în mod 
independent de orice interes al 
participanților la piața 

(6) Membrii Comitetului de 
reglementare acționează în mod 
independent de orice interes al 
participanților la piața 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

comunicațiilor electronice, 
comunicațiilor audiovizuale și al 
serviciilor poștale, nu solicită și 
nu acceptă instrucțiuni directe 
din partea vreunei entități publice 
ori private în îndeplinirea 
atribuțiilor de reglementare care 
le revin, nu desfășoară activități 
cu caracter lucrativ în sectorul 
comunicațiilor electronice, 
comunicațiilor audiovizuale și al 
serviciilor poștale, cu excepția 
celor cu caracter didactic de 
instruire profesională, nu dețin 
acțiuni sau părți sociale și nu pot 
avea calitatea de membru în 
organele de conducere la 
societăți cu obiect de activitate în 
sectorul comunicațiilor 
electronice, comunicațiilor 
audiovizuale și al serviciilor 
poștale ori în orice alte domenii 
care se află în competența 
ANCOM, în condițiile legii. 
Acestora li se aplică în mod 

comunicațiilor electronice, 
comunicațiilor audiovizuale și al 
serviciilor poștale, nu pot 
solicita și accepta instrucțiuni 
directe din partea vreunei entități 
publice ori private în îndeplinirea 
atribuțiilor de reglementare care 
le revin, nu pot desfășura 
activități cu caracter lucrativ în 
sectorul comunicațiilor 
electronice, comunicațiilor 
audiovizuale și al serviciilor 
poștale, cu excepția celor cu 
caracter didactic de instruire și 
formare profesională, nu pot 
deține acțiuni sau părți sociale și 
nu pot avea calitatea de membru 
în organele de conducere ale 
societăților cu obiect de 
activitate în sectorul 
comunicațiilor electronice, 
comunicațiilor audiovizuale și al 
serviciilor poștale ori în orice alte 
domenii care se află în 
competența ANCOM, în 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

corespunzător dispozițiile cap. 
IV „Alte conflicte de interese și 
incompatibilități” din cadrul 
titlului.IV „Conflictul de interese 
și regimul incompatibilităților în 
exercitarea demnităților publice 
și funcțiilor publice” al Legii nr. 
161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, 
a funcțiilor publice și în mediul 
de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

condițiile legii. Acestora li se 
aplică în mod corespunzător 
dispozițiile cap. IV „Alte 
conflicte de interese și 
incompatibilități” din cadrul 
titlului.IV „Conflictul de interese 
și regimul incompatibilităților în 
exercitarea demnităților publice 
și funcțiilor publice” al Legii nr. 
161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, 
a funcțiilor publice și în mediul 
de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
Autor: Comisia juridică 
 

15.  (7) Regimul și principiile 
remunerării membrilor 
Comitetului de reglementare, cu 
excepția președintelui și a 
vicepreședinților, se stabilesc 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

prin regulamentul propriu al 
ANCOM. 
 

16.  Art. 112 - (l) Durata mandatului 
membrilor Comitetului de 
reglementare al ANCOM este de 
6 ani, inclusiv președintele și 
vicepreședinții, aceștia putând 
fi reînvestiți cel mult o dată. 

Art. 112 - (l) Durata mandatului 
membrilor Comitetului de 
reglementare al ANCOM, 
inclusiv președintele și 
vicepreședinții, este de 6 ani, 
mandatul putând fi reînnoit o 
singură dată". 
Autor: Comisia juridică 
 

 

17.  (2) Numirea membrilor 
Comitetului de reglementare, 
inclusiv președintele și 
vicepreședinții, se face de către 
Parlament în ședința comună a 
celor două Camere, cu votul 
majorității deputaților și 
senatorilor prezenți. 
 

Nemodificat 
 

 

18.  (3) Numirea membrilor 
Comitetului de reglementare, cu 
nominalizarea funcțiilor, se face 
la propunerea comună a Comisiei 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor a Camerei 
Deputaților și a Comisiei pentru 
comunicații și tehnologia 
informației a Senatului, a 
Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități a Camerei Deputaților 
și a Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a 
Senatului, reunită în ședință 
comună. 
 

19.  (4) Comisiile reunite 
prevăzute la alin. (3) vor efectua 
selecția propunerilor dintr-o listă, 
care conține un număr mai mare 
de candidați decât numărul 
membrilor ce urmează a fi 
numiți, exclusiv pe baza 
criteriilor prevăzute la alin. (5) și 
la art.111  alin. (6). 
 

Nemodificat 
 

 

20.  (5) Membrii Comitetului de 
reglementare, inclusiv 
președintele și vicepreședinții, 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legislație în vigoare Text inițiator Amendament Motivare 

trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții pentru 
numire: 
 

21.  a) să fie cetățeni români, cu o 
experiență de cel puțin 5 ani în 
domeniul comunicațiilor, în 
domeniul juridic ori economic 
în general; 
 

a) să fie cetățeni români, cu o 
experiență de cel puțin 5 ani în 
domeniul comunicațiilor, în 
domeniul științelor inginerești 
sau științelor sociale; 
Autor: Comisia juridică 
 

 

22.  b) să nu exercite alte funcții 
publice sau private, cu excepția 
celor didactice; 

b) să nu exercite alte funcții 
publice sau private, cu excepția 
celor didactice din 
învățământul superior, a 
creațiilor artistice și literare; 
Autor: Comisia juridică 
 

 

23.  c) să nu aibă mențiuni în 
cazierul judiciar; 

c) să nu aibă antecedente 
penale; 
Autor: Comisia juridică 
 

 

24.  d) să nu dețină acțiuni sau 
părți sociale, direct sau indirect, 
la societăți cu activități în 

Nemodificat 
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domeniul comunicațiilor 
electronice și serviciilor poștale 
sau cu alte activități din domeniul 
de reglementare al ANCOM și să 
nu facă parte din organele de 
conducere ale unor astfel de 
societăți; 
 

25.  e) în timpul exercitării 
mandatului, președintele și 
vicepreședintele nu pot fi 
membri ai unui partid politic. 
 

Nemodificat 
 

 

26.  (6) Persoanele care 
îndeplinesc criteriile prevăzute la 
alin. (5) își pot depune 
candidaturile la unul dintre 
secretariatele comisiilor 
prevăzute la alin. (3). 
 

Nemodificat 
 

 

27.  (7) Membrii Comitetului de 
reglementare care, în momentul 
numirii sau pe durata exercitării 
mandatului, se află în una dintre 
situațiile de incompatibilitate 

(7) Membrii Comitetului de 
reglementare care, în momentul 
numirii sau pe durata exercitării 
mandatului, se află în una dintre 
situațiile de incompatibilitate 
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prevăzute la alin. (5) sau la 
art.111 alin. (6) au la dispoziție un 
termen de cel mult 3 luni pentru 
ieșirea din starea de 
incompatibilitate. Persoana în 
cauză are obligația de a notifica 
de îndată, în scris, Comisiei 
pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor din cadrul 
Camerei Deputaților și Comisiei 
pentru comunicații și tehnologia 
informației din cadrul Senatului 
despre existența situației de 
incompatibilitate. 

prevăzute la alin. (5) sau la 
art.111 alin. (6) au la dispoziție un 
termen de 3 luni pentru ieșirea 
din starea de incompatibilitate. 
Persoana în cauză are obligația 
de a notifica de îndată, în scris, 
Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor din 
cadrul Camerei Deputaților și 
Comisiei pentru comunicații și 
tehnologia informației din cadrul 
Senatului despre existența stării 
de incompatibilitate. 
Autor: Comisia juridică 
 

28.  (8) Mandatul membrilor 
Comitetului de reglementare, 
inclusiv al președintelui și al 
vicepreședinților, încetează în 
următoarele situații: 
 

Nemodificat 
 

 

29.  a) imposibilitatea de a-și 
îndeplini mandatul mai mult de 
120 de zile calendaristice 

Nemodificat 
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consecutive dintr-un interval de 
140 de zile; 
 

30.  b) în caz de condamnare 
penală prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, 
pentru care nu a intervenit 
reabilitarea; 
 

Nemodificat 
 

 

31.  c) prin demitere, în caz de 
nerespectare a termenului de 3 
luni pentru ieșirea din starea de 
incompatibilitate, reglementat la 
alin. (7); 
 

Nemodificat 
 

 

32.  d) prin demisie; 
 

Nemodificat 
 

 

33.  e) prin deces; 
 

Nemodificat 
 

 

34.  f) la expirare; f) la expirarea termenului 
pentru care a fost numit. 
Autor: Comisia juridică 
 

 

35.  g) prin demitere, în situații 
excepționale, când, prin acțiunile 

g) prin demitere, în situații 
excepționale, când, prin acțiunile 
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lor, au afectat în mod grav 
independența funcțională a 
autorității față de entitățile 
prevăzute la art. 18 alin. (5). 

lor, au afectat în mod grav 
independența operațională și 
financiară a autorității față de 
entitățile prevăzute la art.18 
alin.(5). 
Autor: Comisia juridică 
 

36.  (9) Demiterea din funcție a 
membrilor Comitetului de 
reglementare se face de către 
Camera Deputaților și de Senat, 
în ședință comună, cu votul 
majorității deputaților și 
senatorilor prezenți, pe baza unui 
raport comun al comisiilor 
prevăzute la alin. (3). Raportul se 
publică pe paginile de internet ale 
Camerei Deputaților și Senatului 
și se comunică persoanei demise. 
 

Nemodificat 
 

 

37.  (10) În cazul imposibilității 
definitive de exercitare a 
mandatului de către unul dintre 
membri, comisiile parlamentare 
menționate la alin. (3) propun 

(10) În cazul imposibilității 
definitive de exercitare a 
mandatului de către unul dintre 
membri, comisiile parlamentare 
prevăzute la alin. (3) propun 
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celor două Camere ale 
Parlamentului, în termen de 30 de 
zile, persoana care va fi numită 
pentru durata restantă a 
mandatului, cu respectarea 
cerințelor de numire prevăzute în 
prezenta ordonanță de urgență. 

celor două Camere ale 
Parlamentului, în termen de 30 
de zile, persoana care va fi 
numită pentru durata rămasă 
până la încheierea  mandatului, 
cu respectarea cerințelor de 
numire prevăzute în prezenta 
ordonanță de urgență. 
 

38.  (11) Membrii ale căror mandate 
au expirat rămân în funcție până 
la numirea succesorilor lor.'' 

(11) Membrii ale căror mandate 
au expirat rămân în funcție până 
la numirea succesorilor lor, în 
conformitate cu prevederile 
art. 112 alin.(1) - (7) din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității 
Naționale pentru Administrare 
și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin 
Legea nr. 113/2010, cu 
modificările și completările 
ulterioare, astfel cum a fost 
modificată și completată prin 
prezenta lege. 
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Autor: Comisia juridică 
39.  Art. II. — În termen de 30 de zile 

de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se numește 
Comitetul de reglementare al 
ANCOM, format din 7 membri, 
inclusiv președintele și cei 2 
vicepreședinți. 

Art. II. — În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se numește 
Comitetul de reglementare al 
Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare 
în Comunicații, format din 7 
membri, inclusiv președintele și 
cei 2 vicepreședinți, prevăzut de 
art.111 alin.(l) - (7) din 
Ordonanța de urgentă a 
Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității 
Naționale pentru Administrare 
și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin 
Legea nr. 113/2010, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
Autor: Comisia juridică 

 

 


