
 

Ordonanță de urgență 

privind unele măsuri pentru pregătirea și organizarea celei de-a 21-a ediții a 

Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (București, 

România, 26 septembrie – 14 octombrie 2022) 

 

Urmare a semnării 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), la 

Geneva la 30 iunie 2021 și ratificării tratatului prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2021 

pentru ratificarea 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, 

Având în vedere că organizarea conferinței de către România, în anul 2022, constituie o 

oportunitate de a consolida influența regională și internațională a țării noastre într-un domeniu 

extrem de important și dinamic, aducând beneficii de ordin politic, diplomatic, economic și social, 

Ținând cont că în cadrul evenimentului se vor stabili liniile generale ale politicii Uniunii 

Internaționale a Telecomunicațiilor, se va adopta planul strategic și financiar pentru următorii patru 

ani și se vor alege membrii conducerii Uniunii, ai Consiliului Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor și ai Comitetului pentru Reglementările Radio, 

Având în vedere că în cadrul acestor reuniuni se pune accent și pe diplomația economică, 

Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor reprezentând o bună ocazie 

pentru promovarea situației sectorului telecomunicațiilor din România, țara noastră fiind nu numai 

un partener de încredere implicat în activitățile Uniunii, ci și un exemplu de dezvoltare în ceea ce 

privește telecomunicațiile, 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2021 pentru 

ratificarea 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, prin care Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a 

fost autorizată să efectueze, din bugetul propriu, cheltuielile necesare ducerii la îndeplinire a 

obligaţiilor prevăzute în Acordul dintre Guvernul României şi Uniunea Internaţională a 

Telecomunicaţiilor,   

Luând în considerare importanța organizării Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii 

Internaționale a Telecomunicațiilor în condițiile și cu respectarea obligațiilor asumate de Guvernul 

României, situație care creează necesitatea asigurării cadrului legislativ necesar pentru a realiza 

finanțarea cheltuielilor aferente organizării evenimentului inclusiv prin atragerea de sponsorizări sub 

formă de servicii, 

Având în vedere amploarea evenimentului precum și faptul că, pentru organizarea și 

desfășurarea acestuia în bune condiții, este necesară completarea personalului contractual existent 

în cadrul Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații cu personal ce 

deține experiență în organizarea unor astfel de evenimente, personal care poate avea calitatea de  

funcționar public sau funcționar public cu statut special,  

Având în vedere că la momentul de fată nu există un cadru normativ care să permită 

detașarea funcționarilor publici pe posturile contractuale din cadrul autorităților publice fiind 

necesară reglementarea în mod expres a acestei situații, 



Având în vedere obligația de plată a cheltuielilor estimate ale Uniunii Internaționale a 

Telecomunicațiilor pentru organizarea evenimentului în România, asumată de Guvernul României 

prin Acordul semnat și necesitatea creării cadrului legal pentru introducerea acestor cheltuieli în 

bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii precum și faptul că proiectul de buget trebuie depus în cadrul Parlamentului României, 

pentru aprobare, până la sfârșitul lunii noiembrie, 

Având în vedere Memorandumul de numire a președintelui desemnat al celei de-a 21-a ediții 

a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (București, România, 26 

septembrie – 14 octombrie 2022) prin care Guvernul României a numit Președinte desemnat al 

Conferinței Plenipotențiarilor având rolul de a gestiona zona de conținut și de a conferi liniile generale 

de acțiune alte tuturor activităților Conferinței, precum și obligația acestuia de a participa la diverse 

evenimente pe parcursul anului calendaristic rămas până la desfășurarea Conferinței 

Plenipotențiarilor, fiind necesară asigurarea cadrului legal pentru acoperirea cheltuielilor de 

deplasare, de acțiuni de protocol precum și alte cheltuieli necesare îndeplinirii funcției de președinte 

desemnat, 

Prin raportare la cerințele actelor normative în vigoare ce stabilesc ca interes public major 

respectarea obligațiilor prevăzute de tratate, obligații ce se execută întocmai şi cu bună-credinţă, 

Luând în considerare că situația prezentată întrunește premisele unei situații urgente și 

extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea modificării și/sau completării 

cadrului normativ necesar pentru organizarea în bune condiții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii 

Internaționale a Telecomunicațiilor, iar neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea 

consecințe negative, în sensul în care ar putea conduce la nerespectarea angajamentelor luate de 

România,    

Întrucât elementele menționate 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 ordonanței de urgenţă, 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,    

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Art. 1. – Prezenta ordonanţă de urgență reglementează unele măsuri necesare pentru 

organizarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a 

Telecomunicațiilor (București, România, 26 septembrie – 14 octombrie 2022), denumită în 

continuare Conferința Plenipotențiarilor. 

 

Art. 2. – Pentru asigurarea finanțării cheltuielilor aferente organizării Conferinței 

Plenipotențiarilor, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Administrare 

şi Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, poate beneficia de sponsorizări 

constând în bunuri materiale, mijloace financiare sau servicii. 

 

Art. 3. – (1) Se autorizează ANCOM să vireze Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, din 

bugetul de venituri și cheltuieli, suma de 1.271.700 franci elvețieni, reprezentând cheltuielile 

estimate ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru organizarea evenimentului în 

România. 



(2) Se autorizează ANCOM să vireze Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, dacă este cazul,  

diferența rezultată între cheltuielile prevăzute la alin. (1) și cheltuielile definitive comunicate de 

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, în termen de maxim 6 luni de la încheierea Conferinței 

Plenipotențiarilor.  

 

 Art. 4. – (1) Se autorizează ANCOM să efectueze, din bugetul de venituri și cheltuieli, 

următoarele cheltuieli legate de activitatea Președintelui desemnat al celei de-a 21-a ediții a 

Conferinței Plenipotențiarilor: 

a) cheltuieli de deplasare în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 518/1995  

privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru personalul din categoria a II a de indemnizație de deplasare; 

b) cheltuieli pentru acțiuni de protocol în țară, în limita a 40.000 lei pentru anul 2021 și 

respectiv 80.000 lei pentru anul 2022, cu respectarea normativelor proprii de cheltuieli 

stabilite la nivelul ANCOM și cheltuieli de ordin protocolar în străinătate în limita sumei de 

1000 euro/deplasare; 

(2) Se autorizează ANCOM să realizeze cheltuieli pentru asigurarea resurselor materiale 

necesare îndeplinirii funcției de președinte desemnat. 

 

Art. 5. – (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice în contextul organizării şi pe durata 

Conferinței Plenipotențiarilor, ANCOM poate ocupa, pe perioadă determinată, numărul necesar de 

posturi prin detașarea funcționarilor publici sau a funcționarilor publici cu statut special, prin 

derogare de la prevederile legale specifice acestor categorii de personal referitoare la instituția 

detașării. 

(2) Detașarea prevăzută la alin. (1) se dispune, cel mult până la data de 14 noiembrie 2022. 

(3) Detașarea în condițiile alin. (1) se poate dispune de pe o funcție publică pe o funcție 

contractuală de execuție sau de conducere, dacă funcționarul public sau funcționarul public cu statut 

special îndeplinește condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului funcției contractuale pe care este 

detașat şi numai cu acordul scris al funcționarului public sau al funcționarului public cu statut special 

ce urmează să fie detașat. 

(4) Pe durata detașării, funcționarul public sau funcționarul public cu statut special 

beneficiază de drepturile salariale mai favorabile, respectiv fie de drepturile corespunzătoare funcției 

publice de pe care a fost detașat, fie ale funcției contractuale pe care a fost detașat. 

(5) Perioada pentru care s-a dispus detașarea în condițiile prezentului articol se consideră 

vechime în funcția publică, respectiv în funcția publică cu statut special, după caz, precum și vechime 

în specialitatea studiilor, prin raportare la condițiile din fișa postului funcției contractuale ocupate 

dacă, în exercitarea funcției contractuale, funcționarul public sau funcționarul public cu statut special 

desfășoară activități corespunzătoare profesiei sau specializării sale. 

(6) Pentru funcționarii publici de execuție, perioada de detașare se consideră vechime în 

gradul profesional al funcției publice din care se detașează și se ia în calcul la promovare. 

(7) Detașarea funcționarilor publici și funcționarilor publici cu statut special, în condițiile 

prezentului articol, prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea 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, nu reprezintă o situație de incompatibilitate. 

 

PRIM-MINISTRU 


