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1. Aprobarea participării delegaţiei României la cea de-a 21-a Conferinţă a 
Plenipotențiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, care se va desfăşura 
la București, România, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022; 

2. Aprobarea negocierii și semnării Actelor Finale ale celei de-a 21-a ediții a 
Conferinței Plenipotențiarilor UIT; 

3. Aprobarea anunțării menținerii contribuției României la bugetul UIT pentru 

perioada 2024 - 2027, clasa României de contribuție fiind de 1 unitate contributivă. 

4. Informare privind candidatura României la Consiliu ITU 

 
 
 
 
 
 
 



I. Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU/UIT) este organizaţia internaţională specializată 
din sistemul Naţiunilor Unite (UN), cu sediul la Geneva, al cărei obiectiv fundamental este de a menține 
și extinde cooperarea internațională în vederea îmbunătățirii și utilizării raționale a tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), urmărind, printre altele, îmbunătățirea eficienței serviciilor de 
telecomunicații, creșterea utilității acestora și asigurarea disponibilității generale a acestora pentru 
publicul larg.  
 
Activitatea UIT este structurată în cadrul a trei sectoare: Radiocomunicaţii (ITU-R), Standardizarea în 
Telecomunicaţii (ITU-T) şi Dezvoltarea Telecomunicaţiilor (ITU-D), fiecare dintre aceste sectoare 
lucrând, în principal, prin intermediul conferinţelor şi întâlnirilor, în cadrul cărora reprezentanţii Statelor 
Membre negociază convenţii, pe care se bazează funcționarea serviciilor de telecomunicaţii la nivel 
global. 
 
În prezent, UIT are în componenţă 193 de State Membre, printre care şi România (din 1866) și peste 
800 de membri de sector – companii, organizații neguvernamentale și reprezentanți ai mediului 
academic. Particularitatea UIT este aceea că organizația reprezintă un forum global care stabileşte 
viitoarele direcții de dezvoltare ale domeniului comunicațiilor şi tehnologiei informației. 
 
În baza prevederilor Constituției și Convenției UIT, ratificate de România prin Legea nr 76/1993 pentru 
ratificarea Constituției și a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva 
în data de 22 decembrie 1992, și la invitația Guvernului României, în perioada 26 septembrie – 14 
octombrie 2022, va avea loc în București, cea de-a 21-a Conferință a Plenipotențiarilor Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-22). 
Președinția Conferinței Plenipotențiarilor de la București va fi asigurată de domnul Ioan-Sabin Sărmaș, 
care nu este parte a delegației României în cadrul evenimentului. Pastrând caracterul neutru și 
imparțial specific unei astfel de funcții, prioritatea Președintelui PP-22 este de a se asigura ca deciziile 
adoptate pe parcursul conferinței sunt în interesul Uniunii, al statelor membre și al sectorului privat, 
contribuind la accelerarea progresului din domeniul IT&C.   
 
II. Conferinţa Plenipotențiarilor (PP) este organul suprem al UIT care se întrunește, de regulă, o 
dată la patru ani la sediul organizației (Geneva, Confederația Elvețiană), sau pe teritoriul unui Stat 
Membru, la inițiativa administrației acelui stat. Agenda conferinței este stabilită de către Conferința 
Plenipotențiarilor anterioară sau de către Consiliul UIT (organism care asigură, în intervalul dintre două 
Conferințe Plenipotențiare, coordonarea activității UIT, în limita puterilor acordate de către aceasta). 
  
Potrivit articolului 8 din Constituția UIT, Conferința Plenipotențiarilor are următoarele atribuții: 
determină orientările necesare îndeplinirii scopurilor Uniunii; examinează rapoartele Consiliului UIT; 
stabilește principiile bugetare; stabilește numărul total al unităților contributive; alege membrii 
Consiliului UIT; alege Secretarul General, Secretarul General Adjunct și Directorii celor trei Birouri; 
alege membrii Comitetului de Reglementări Radio; examinează și adoptă propunerile de amendare a 
Constituției și Convenției; încheie sau revizuiește acordurile cu alte organizații; examinează și aprobă 
conturile Uniunii; stabilește orientări referitoare la personalul Uniunii; amendează regulile de 
procedură. 
 
Lucrările PP sunt structurate astfel: plenare, comitete, grupuri de lucru şi subgrupuri de lucru. 
Grupurile şi subgrupurile reprezintă întruniri de lucru ale experţilor din delegaţiile participante, care 
discută şi negociază în detaliu toate propunerile înregistrate şi apoi raportează către comitete, care, la 
rândul lor, raportează către plenare. În cadrul plenarelor se iau ulterior deciziile finale denumite Acte 
Finale. 
 
Lucrările PP se încheie cu o sesiune specială, dedicată semnării în cadru oficial a Actelor Finale, pentru 
care este necesară eliberarea deplinelor puteri, prezentate în original de statele semnatare, cu 
respectarea procedurii comunicate de UIT. 
 



Statele membre sunt invitate să înainteze propuneri privind subiectele de pe agenda PP, în 
conformitate cu interesul naţional şi/ sau regional. Propunerile sunt analizate de celelalte State 
Membre şi de organizaţiile regionale şi apoi dezbătute, pentru a se ajunge în final la o exprimare care 
să satisfacă toate părţile implicate. 
 
Pregătirea conferinţei din 2022 s-a desfășurat pe direcțiile stabilite de conferința anterioară (PP-18) 
și, conform cutumei, în cadrul organizațiilor regionale partenere ale UIT, România participând la 
lucrările de pregătire pentru PP-22 ale Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi 
Telecomunicaţii (CEPT) prin organismul specializat, Comitetul pentru Politicile Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor (Com-ITU), care definitivează și transmite către UIT Propunerile Comune Europene 
(ECP) cu privire la subiectele aflate pe agenda PP-22. În plus, România a participat pe parcursul acestui 
an la cea mai mare parte a reuniunilor regionale de pregătire a PP-22 și la cele trei reuniuni inter-
regionale, în calitate de stat gazdă a PP-22, acționând cu responsabilitate și în spiritul cooperării 
internaționale, dialogului și consensului. 
 
Organizarea PP-22 la București constituie un punct de apogeu și de maximă vizibilitate a implicării 
României în cadrul UIT de-a lungul apartenenței țării noastre la această organizație. Prin caracterul de 
for de decizie politică pentru sectorului Tehnologiilor Comunicațiilor și Informatice - TIC, prin durată, 
numărul de participanți și problematica abordată, PP22 este cea mai importantă reuniune 
internațională a unei agenții din sistemul ONU organizată în România de la admiterea ca membru al 
Organizației, în anul 1955. 
 
În mod tradițional, Președintele și/sau Prim-ministrul țării gazdă deschid lucrările Conferinței 
Plenipotențiarilor, iar prezența înalților oficiali români ar putea constitui un moment de prestigiu, dar 
și de mare responsabilitate pentru țara noastră, cu privire la activitatea pe care o desfășoară la nivelul 
organizațiilor internaționale și, cu titlu particular, la nivelul UIT.  
 
Concomitent, țara noastră continuă să se bucure de o reputație prestigioasă la nivel internațional din 
perspectiva nivelului de dezvoltare al sectorului comunicațiilor electronice, într-o perioadă în care acest 
domeniu s-a dovedit crucial pentru depășirea pandemiei de Covid-19 și atingerea unor noi praguri de 
dezvoltare economică și socială. Chiar dacă obiectivul politic imediat rămâne realegerea în Consiliul 
UIT, administrația română trebuie să ralieze o susținere internațională de mare angajament, direct 
proporțional cu statutul de gazdă a PP-22.  
 
Opțiunile de politică externă a României sunt în mod clar configurate pe principii precum sprijinul 
pentru multilateralismul eficient bazat pe reguli, respectarea dreptului internațional și a drepturilor 
omului, a principiilor și valorilor pe care se întemeiază ONU și Uniunea Europeană iar organizarea PP-
22 la București,  constituie un moment esențial pentru poziționarea României drept membru 
responsabil al comunității internaționale, capabil să medieze și să influențeze discuțiile și deciziile ce 
vor trasa liniile strategice ale Uniunii pentru următorii ani. 
 
În plus, acest context obligă partea română să se implice mult mai mult în dezbateri, să vină cu soluții 
constructive și să promoveze o responsabilizare a statelor europene, prin implicarea în discuțiile ce 
vizează subiecte sensibile, precum  securitatea cibernetică, OTT-urile, protecția datelor cu caracter 
personal, New IP  etc, astfel încât regiunea să contribuie decisiv la obținerea unor rezultate pozitive, 
atât în interesul cetățenilor din întreaga lume și a domeniului telecom, cât și în linie cu valorile și 
principiile promovate de sistemul Națiunilor Unite și cu Liniile directoare ale UE pentru PP-22. Aceste 
obiective pot fi realizate doar prin aprofundarea tuturor subiectelor inclusiv politice aflate pe agenda 
PP-22, ceea ce s-a transpus în participarea și implicarea activă la toate reuniunile majore ITU ce au 
avut loc în perioada scursă de la ultima Conferință a Plenipotențiarilor, din 2018.  
 
Astfel, partea română și-a asumat în toate intervențiile din cadrul reuniunilor UIT (Consultarea Virtuală 
a Consilierilor, Consiliul UIT, întâlniri ale organizațiilor regionale, TDAG, forumuri regionale, Adunarea 
Mondială pentru Standardizarea în Telecomunicații, Conferința Mondială pentru Dezvoltarea în 



Telecomunicații etc) calitatea de mediator și facilitator al dialogului între toate regiunile, implicându-
se în mod activ pe toate subiectele de interes și să contribuie la obținerea unui consens, în conformitate 
cu interesele și valorile României, ce decurg atât din calitatea de stat membru UE, cât membru 
responsabil al comunității internaționale și al Națiunilor Unite. Totodată, ca urmare a discuțiilor purtate 
cu Secretariatul General UIT, România și-a asumat promovarea în cadrul PP-22 a unor teme de interes 
la nivelul sectorului, ce vizează implicarea tinerilor, aspectele de protecție a mediului (greening PP-22) 
și promovarea egalității de gen pentru accesul la serviciile digitale, respectiv educație și carieră în 
domeniul TIC. 
 
Agenda de lucru a celei de-a 21-a Conferințe a Plenipotențiarilor (PP-22), în conformitate cu actele 
constitutive ale Uniunii și ținând cont de propunerile Statelor Membre și de rapoartele Consiliului UIT, 
va cuprinde în principal: 
 

 Organizarea procesului electoral. 
 
Vor avea loc alegeri pentru: posturile de Secretar General, Secretar General Adjunct; posturile de 
Directori ai celor 3 Birouri (Radiocomunicații, Standardizare și Dezvoltare); membrii Comitetului de 
Reglementări Radio (RRB); membrii Consiliului UIT. Alocarea posturilor mai sus menționate, dar și a 
calității de membru în Consiliu se face pe baza principiului repartizării geografice echitabile conform 
regiunilor administrative ale UIT din prezent, în cadrul fiecărei zone membrii urmând a fi aleși prin 
votul tuturor Statelor Membre. Precizăm că membrii RRB sunt specialiști propuși de Statele Membre, 
iar membrii Consiliului UIT sunt State Membre. 
 
Menționăm faptul că alegerile ce vor avea loc cu prilejul PP-22 au o miză simbolică și politică majoră 
în actualul context internațional, în special cele pentru poziția de Secretar General al UIT, unde cei doi 
candidați sunt sprijiniți de Statele Unite ale Americii și, respectiv, Federația Rusă. 
 

 Stabilirea politicilor generale pentru îndeplinirea scopurilor Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor, care se regăsesc în art. 1 din Constituția UIT; 

 Examinarea rapoartelor Consiliului UIT cu privire la activitățile Uniunii desfășurate 
de la ultima conferință a plenipotențiarilor, sau alte problematici de interes, și la 
planificarea politică și strategică a Uniunii, execuția bugetară, statutul 
Reglementărilor Telecomunicațiilor Internaționale (ITRs), implementarea unor 
rezoluții, reforma Uniunii, precum și reglementările financiare ale acesteia; 

 Stabilirea, în funcție de deciziile luate în urma rapoartelor menționate mai sus, a 
Planului Strategic și Financiar al Uniunii (pentru perioada 2024-2027) și a bazei 
pentru bugetul Uniunii; și stabilirea limitelor financiare aferente, până la următoarea 
conferință a plenipotențiarilor, după ce vor fi luate în considerare toate aspectele 
relevante ale activităților UIT în acea perioadă; 

 Stabilirea numărului total de unități contributive pentru perioada de până la 
următoarea conferință a plenipotențiarilor, pe baza claselor de contribuție anunțate 
de către Statele Membre, conform procedurilor descrise la numerele 161D și 161G 
din Constituția UIT; 

 Oferirea unor directive generale cu privire la personalul Uniunii și, dacă este necesar, 
fixarea salariilor de bază, a grilelor de salarizare și a sistemului de alocații și pensii 
pentru toți oficialii Uniuni; 

 Examinarea și adoptarea, dacă este cazul, a propunerilor Statelor Membre de 
modificare a actelor constitutive ale Uniunii: Constituția și Convenția UIT; 

 Încheierea sau revizuirea, dacă este necesar, de acorduri între UIT și alte organizații 
internaționale, examinarea oricăror acorduri provizorii cu astfel de organizații 
încheiate de către Consiliul UIT în numele Uniunii și luarea de măsuri adecvate în 
privința acestor acorduri; 

 Adoptarea și modificarea Normelor Generale ale conferințelor, adunărilor și 
reuniunilor Uniunii. 



 
În ceea ce privește poziția față de Federația Rusă și Republica Belarus, delegația României se va alinia 
principiilor adoptate de miniștrii afacerilor externe din țările membre ale Uniunii Europene, în data de 
21 martie 2022 și nu va vota pentru Federația Rusă și Republica Belarus la niciunul din tururile de 
scrutin care vor avea loc în cadrul procesului de alegeri. 
 
III. Participarea delegației române prezintă o importanță deosebită, având în vedere interesele 
sectorului român de telecomunicații. România este membru neîncetat în cadrul Consiliului UIT 
începând din anul 1994, aflându-se în prezent la cel de-al șaptelea mandat consecutiv ca reprezentant 
al Regiunii C (Europa de Est și Asia de Nord). 
 
Participarea României la activitățile Consiliului UIT și a grupurilor de lucru ale Consiliului UIT, 
exercitarea cu succes a președinției Consiliului UIT de către România au permis implicarea activă a 
țării noastre în elaborarea strategiilor de dezvoltare la nivel global a sectorului TIC. În acest fel, s-a 
oferit României posibilitatea intensificării relațiilor de colaborare cu țările membre și cu organizația la 
un nivel cât mai înalt, în vederea susținerii realizării obiectivelor naționale privind valorificarea 
potențialului TIC în planul dezvoltării economice și sociale. 
La cea de-a 21-a Conferință a Plenipotențiarilor UIT, România va candida pentru un loc în 
cadrul Consiliului UIT din partea Regiunii C (Europa de Est și Asia de Nord) pentru un nou 
mandat de patru ani. 
 
Ocuparea de către România, pentru un al optulea mandat consecutiv, a unuia dintre cele 5 locuri 
alocate regiunii C, de membru în Consiliul UIT va oferi țării noastre oportunitatea unei voci în cadrul 
forului administrativ al Uniunii care ia decizii între Conferințele Plenipotențiarilor. 
 
De la lansarea candidaturii, în luna noiembrie 2021, Ministerul Afacerilor Externe a inițiat și susținut 
demersurile de promovare a acesteia, cu sprijinul oficiilor diplomatice ale României. În urma acestora, 
au fost încheiate aranjamente de sprijin reciproc.  
 
Oportunitatea candidaturii României la un nou mandat în cadrul Consiliului UT este determinată atât 
de contextul organizării PP-22 la București, cât și de factori ce țin de contextul politic internațional, 
ambele dimensiuni raportându-se la același numitor comun: promovarea intereselor statului român.  
 
Contextul politic internațional ai ultimilor ani, dominat de pandemia Covid-19 și conflicte în 
proximitatea României, reprezintă o dovadă în plus pentru importanța esențială a multilateralismului 
și nevoia eficientizării cooperării internaționale și a acțiunii organizațiilor internaționale, necesitatea 
consolidării rezilienței la nivel statal și al organizațiilor internaționale din care România face parte. 
Concomitent, țara noastră trebuie să rămână pe deplin implicată în dezbaterile ce vizează autonomia 
strategică a UE, respectiv importanța promovării dreptului internațional și a valorilor democratice.  
 
Totodată, România este direct interesată ca Uniunea Europeană, prin intermediul statelor sale 
membre, să devină un actor mult mai relevant în cadrul UIT, cu o putere de negociere și influențare 
a deciziilor pe măsura anvergurii spațiului comunitar. Regiunea C, din care face parte România, este 
una dintre cele mai relevante și importante regiuni din punct de vedere politic, reunind state membre 
UE, Federația Rusă, Republica Moldova, Ucraina și alte state din fosta Uniune Sovietică. În acest sens, 
este extrem de important ca România să își confirme statutul dobândit în cadrul UIT, printr-o 
candidatură care să permită obținerea celui de al optulea mandat consecutiv în cadrul Consiliului UIT, 
astfel încât atât regiunea C, cât și ponderea în Consiliu a statelor ce sunt legate de valorile euro-
atlantice să asigure o direcție pozitivă a deciziilor și o garanție că acestea nu vor contraveni interesului 
național al țării noastre. 
 
Suplimentar, candidatura României pentru un nou mandat pentru Consiliul UIT este o recunoaștere 
firească a importanței activității desfășurate de UIT pentru sectorul comunicațiilor electronice și 



societății informaționale din România, precum și a implicării specialiștilor români în activitatea acestui 
organism, atât la nivelul grupurilor de lucru tehnice, cât și la nivelul organismelor de conducere. 
 
 
 
Mandatul delegației României la Conferința Plenipotențiarilor 2022 include următoarele:  

Delegația României va vota în funcție de interesele naționale, inclusiv de relațiile cu țările partenere, 
și cu prioritățile strategice stabilite prin coordonare la nivelul Uniunii Europene, având în vedere și 
dialogul constant între Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. 

România va sprijini adoptarea Propunerilor Comune Europene, în conformitate cu interesul național și 
european, cu următoarele precizări: 

 Viziunea CEPT pentru UIT: România va susține Propunerea Comună Europeană 1 (ECP1) 
privind această Rezoluție agreată la nivelul Com-ITU, care vizează îmbunătățirea vieții 
oamenilor și comunităților, consolidarea competențelor de bază, întărirea cooperării, 
maximizarea transparenței și deschiderii Uniunii pentru toate părțile interesate, bazat pe o 
bună guvernanță; 

 

 În ceea ce privește Rezoluția 70 (Rev. Dubai, 2018): Abordarea integrată a perspectivei de 
gen în UIT, promovarea egalității de gen și a abilitării femeilor prin telecomunicații/ tehnologiile 
informației și comunicațiilor, România va susține Propunerea Comună Europeană 2 (ECP2) 
privind actualizarea Rezoluției agreată la nivelul Com-ITU. Modificările includ trimiteri la 
Rețeaua Femeilor ITU (NoW) pentru WRC-23 și WTDC-21 și apel pentru realizarea unor 
inițiative similare pentru celelalte conferințe ITU, trimiteri la Inițiativa UNECE privind 
standardele de gen, calcularea diferenței de remunerare între femei și bărbați în cadrul ITU, 
raportarea către Consiliul și publicarea informațiilor pentru a încuraja alte organizații să facă 
același lucru, cerința de a stabili obiective ambițioase pentru atingerea egalității de gen în ITU 
în ceea ce privește salarizarea și recrutarea și de a raporta anual Consiliului progresul față de 
acestea, un text despre diferența de gen crescută în țările cel mai puțin dezvoltate, precum și 
un text despre necesitatea unui limbaj care să includă mai mult genul în activitatea ITU; 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 3 (ECP3) cu privire la modificările 
propuse Rezoluției 101 (REV. Dubai,, 2018): Rețele bazate pe protocol Internet, ECP3 
propunând amendarea și actualizarea Rezoluției 101, incluzând propuneri ce au vizat, în 
principal, adăugarea rezoluțiilor WSIS UNGA, eliminarea referințelor mai vechi care sunt 
considerate depășite și irelevante, includerea unor informații referitoare la implicarea tuturor 
entităților interesate, gen, persoane cu dizabilități, femei și copii, conectivitate, dar și referințe 
la ICANN, RIR și IETF 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 4 (ECP4) cu privire la modificările 
propuse Rezoluției 102: Probleme de politici publice legate de internet la nivel internațional. 
Astfel, ECP4 propune câteva amendamente care au vizat adăugarea unui limbaj pozitiv privind 
conectivitatea, prosperitatea, conectivitatea, competențele, consolidarea capacităților, 
investițiile și aspect legate de gen, printre alte aspecte conexe. De asemenea, a fost adăugată 
propunerea de organizare a unui CWG-Internet hibrid care, în prima parte, să fie deschis 
tuturor părților interesate, iar a doua jumătate, să fie dedicat doar statelor membre. Scopul 
revizuirii a fost acela de a pune accent pe implicarea tuturor părților interesate în politicile 
publice legate de internet, dintr-o abordare mai largă, cu mai multe entități interesate. 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 5 (ECP5) privind revizuirea 
Rezoluției 133 (Rev. Dubai, 2018): Rolul administrațiilor statelor membre în gestionarea 
numelor de domenii internaționalizate (multilingve). Propunerea este de actualizare a 
rezoluției, incluzând în textul rezoluției un text suplimentar despre acces, conectivitate, 



egalitate de gen, competențe digitale, investiții private și implicarea tuturor entităților 
interesate. În plus, în text au fost introduse referiri la organizații precum IETF, W3C și ISOC.  
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 6 (ECP6) privind amendarea 
Rezoluției 180: Promovarea implementării și adoptării IPv6 pentru a facilita tranziția de la 
IPv4 la IPv6. Modificările propuse au inclus un nou limbaj privind consolidarea capacităților, 
concurență, investiții în sectorul privat, conectivitate și bune practici. De asemenea, a fost 
inclus și limbajul despre conectivitate, prosperitate și creștere a internetului.  
 

 În ceea ce privește Rezoluția 130 (Rev. Dubai, 2018): Consolidarea rolului ITU în creșterea 
încrederii și securității în utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, România va 
susține Propunerea Comună Europeană 7 (ECP7) privind actualizarea Rezoluției agreate la 
nivelul Com-ITU, ce cuprinde propuneri legate de un limbaj nou, benefic, precum: importanța 
competențelor cibernetice, inclusiv a calificărilor și încurajarea femeilor să urmeze o carieră în 
domeniul securității cibernetice, impactul pandemiei și telemunca, platforma de reziliență a 
ITU, creată ca răspuns la pandemie, rolul ITU în creșterea gradului de conștientizare cu privire 
la provocările cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare, promovarea societății civile și a 
incluziunii și raportarea responsabilă a vulnerabilităților. 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 8 (ECP8) privind amendarea 
Rezoluției 162: Modificarea Termenilor de referință ai Comitetului Consultativ de 
Management Independent (IMAC). IMAC nu poate transmite direct propuneri la PP. La PP-18, 
sugestiile IMAC pentru o actualizare a Termenilor săi de referință nu au fost luate în 
considerare, deoarece niciun stat membru nu a înaintat o propunere care să preia propunerile 
prezentate de IMAC Consiliului în 2018. Pentru a evita repetarea acestui accident, CEPT 
propune, sub forma acestui ECP, o modificare a Rezoluției 162 la PP-22, în conformitate cu 
liniile propuse de IMAC.  
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 9 (ECP9) privind amendarea 
Rezoluției 167: Consolidarea și dezvoltarea capacităților ITU pentru reuniuni online și 
mijloace de promovare a activității Uniunii. Propunerile agreate la nivel COM-ITU vizează 
introducerea de noi elemente privind gestionarea reuniunilor online. Prin acest document, s-a 
propus ca toate informațiile semnificative – din perspectiva organelor de conducere – legate 
de managementul IT și gestionarea datelor la ITU să fie comunicate PP și Consiliului într-un 
mod agregat și cuprinzător. Actuala optimizare propusă ar trebui să conducă, printre altele, la 
o planificare strategică și financiară îmbunătățită și mai transparentă pentru proiectele IT și 
tehnologice esențiale ale organizației, care va asigura în cele din urmă o mai mare siguranță 
de planificare a acestor proiecte. 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 10 (ECP10) privind amendarea 
Rezoluției 177: Conformitate și interoperabilitate. Rezoluția 177 este legată de Rezoluția 
WTSA 76 (Rev Geneva, 2022) „Studii de testare a conformității și interoperabilității, asistență 
pentru țările în curs de dezvoltare și un posibil viitor program ITU Mark”. Părerea țărilor like-
minded este că nu se poate accepta nicio extindere suplimentară a implicării ITU în 
conformitatea și interoperabilitatea standardelor și serviciilor bazate pe Recomandările ITU, 
acesta fiind rolul organismelor de standardizare regionale și naționale. Statele se opun 
introducerii unui ITU Mark (adică similar cu marca europeană „CE”). Acest lucru ar expune ITU 
la riscuri și consecințe juridice, precum și asumarea unui rol operațional pentru care, în calitate 
de agenție ONU, nu are un mandat Acest ECP propune continuarea nivelului actual de activitate 
C&I în ITU. Nu propune ștergerea referințelor la ITU Mark, deoarece este puțin probabil ca 
astfel de modificări să fie aprobate la Conferință, problema putând fi dezbătută la Consiliu, la 
o dată ulterioară. 
 



 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 13 (ECP13), propunerile de 
modificare a Rezoluției 119: Metode de îmbunătățire a eficienței Comitetului pentru 
Reglementări Radio, ce vizează unele actualizări de natură editorială, eliminând elemente care 
sunt considerate redundante.  
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 14 (ECP14), propunerile de 
modificare a Rezoluției 136: Utilizarea telecomunicațiilor/tehnologiilor informației și 
comunicațiilor pentru asistență umanitară și pentru monitorizarea și managementul în situații 
de urgență și dezastre, inclusiv urgențe legate de sănătate, pentru avertizare timpurie, 
prevenire, atenuare și ajutor. Propunerea vizează o actualizare a Rezoluției 182 pentru a 
reflecta potențialul sistemelor inovatoare de cabluri submarine SMART pentru avertizare în caz 
de dezastre.  
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 15 (ECP15), propunerile de 
modificare a Rezoluției 137: Implementarea viitoarelor rețele în țările în curs de dezvoltare. 
Modificările propuse la Rezoluția 137 PP s-au concentrat pe problema accesibilității și a modului 
în care tarifele ridicate pentru hardware-ul TIC, în special în țările în curs de dezvoltare, 
reprezintă o frână în adoptarea tehnologiilor de rețea de generație mai nouă. Astfel, s-a propus 
adăugarea unei referințe la Rezoluția 23 de la WTDC și la elementul important de accesibilitate 
în conectivitatea internațională, încurajând statele membre să lucreze la nivel național pentru 
a înțelege impactul pe care îl poate avea reducerea tarifelor asupra bunurilor TIC. 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 16 (ECP16), propunerile de 
modificare a Rezoluției 139: Utilizarea telecomunicațiilor/tehnologiilor informației și 
comunicațiilor pentru a reduce decalajul digital și a construi o societate informațională 
incluzivă. Modificările propuse urmăresc să clarifice diferitele cauze ale decalajului digital, în 
special în ceea ce privește problema accesibilității, dar și să încurajeze ITU să depună mai 
multe eforturi pentru a ajuta statele membre în această problemă, inclusiv prin împărtășirea 
celor mai bune practici. Modificările cuprind: recunoașterea tipurilor de decalaj digital, precum 
și a cauzelor, înființarea unui grup de coordonare intersectorial pentru a coordona activitatea 
sectoarelor privind decalajul digital, crearea mai multor oportunități pentru ca membrii Uniunii 
să participe la acțiunile legate de decalajul digital care au loc la alte organizații internaționale, 
precum și încurajarea statelor membre în elaborarea de politici și reglementări în acest sens. 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 17 (ECP17), propunerile de 
modificare a Rezoluției 140: Rolul UIT în implementarea rezultatelor Summit-ului mondial 
privind societatea informațională și a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, precum și în 
procesele de urmărire și revizuire ale acestora. Propunerile au vizat modificări editoriale ce au 
inclus actualizarea datelor, rezoluțiilor și numelor, schimbările fiind în concordanță cu 
abordarea adoptată de Europa față de WSIS și guvernanța internetului. De asemenea, au pus 
în evidență conectivitatea, consolidarea capacității și investițiile.  
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 18 (ECP18), propunerile de 
modificare a Rezoluției 146: Revizuirea periodică a Reglementărilor internaționale de 
telecomunicații (ITRs). Scopul acestui proiect este de a conveni că, ținând cont de timpul 
petrecut în dezbaterea acestei probleme în ultimii 8 ani, fără a se ajunge la un consens între 
regiuni, o nouă Conferință Mondială privind Telecomunicațiile Internaționale nu ar trebui să 
mai aibă loc, dar și că nu vor fi luate măsuri suplimentare pentru a revizui în continuare ITR-
urile.  
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 19 (ECP19), propunerile de 
modificare a Rezoluției 175: Accesibilitatea telecomunicațiilor/tehnologiei informației și 
comunicațiilor pentru persoanele cu dizabilități și persoanele cu nevoi specifice. Acest ECP 
vizează o actualizare privind limbajul, pentru a fi în concordanță cu cele mai recente evoluții în 



materie de sustenabilitate în ITU. De asemenea, se pune accent pe necesitatea de a consulta 
organizațiile reprezentative ca parte a procesului de selecție a locațiilor pentru conferințele și 
evenimentele ITU. Nu în ultimul rând, se propune recrutarea persoanelor cu dizabilități ca parte 
a forței de muncă ITU. 
  

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 20 (ECP20) cu privire la 
modificările propuse Rezoluției 179: Rolul UIT în protecția copiilor în mediul online. ECP-ul 
propune includerea în text a unor referințe referitoare la: importanța educației și a 
competențelor digitale pentru toate vârstele și abilitățile, solicitarea statelor membre de a lua 
în considerare importanța echilibrului de gen în cadrul CWG-COP, propunerea statelor membre 
privind modul de îmbunătățire a numărului de răspunsuri din partea tinerilor la CWG-COP.  
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 21 (ECP21), propunerile de 
modificare a Rezoluției 182: Rolul telecomunicațiilor/tehnologiilor informației și 
comunicațiilor în ceea ce privește schimbările climatice și protecția mediului. ECP-ul 
actualizează limbajul pentru a reflecta evoluțiile din 2014 când s-a făcut ultima iterație. De 
asemenea, propune să se adauge adoptarea de ghiduri țintă bazate pe știință pentru sectorul 
TIC. Acest proiect de ECP include, de asemenea, un apel adresat SG și directorilor celor trei 
Birouri de a continua implementarea Strategiei II 2020-2030, care oferă un cadru general 
pentru un mediu sustenabil pentru toate funcțiile Națiunilor Unite. 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 22 (ECP22), propunerile de 
modificare a Rezoluției 188: Combaterea dispozitivelor de telecomunicații/informații și 
comunicații contrafăcute. Propunerea de modificare a vizat un limbaj pozitiv nou privind 
colaborarea cu industria și sprijinul disponibil din partea altor organizații internaționale pentru 
combaterea dispozitivelor contrafăcute. 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 23 (ECP23), privind Rezoluția 
189: Asistarea statelor membre în combaterea și descurajarea furtului de dispozitive mobile. 
Propunerea este de a nu se face nicio modificare la actuala Rezoluție. 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 24 (ECP24), privind Rezoluția 
196: Protecția utilizatorilor/consumatorilor serviciilor de telecomunicații. Propunerea este de 
actualizare a rezoluției, în special legată de limbaj. De asemenea, invită statele membre să 
ofere un nivel adecvat de calitate a serviciilor de telecomunicații.  
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 25 (ECP25), privind Rezoluția 
197: Facilitarea Internetului Lucrurilor și a orașelor și comunităților inteligente și durabile. 
Această propunere a vizat în principal actualizarea textului în unele locuri pentru a reflecta 
evoluțiile de la adoptarea acesteia în noiembrie 2018 și simplificarea secțiunii de luare în 
considerare pentru a elimina repetarea. 

 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 26 (ECP26), propunerile de 
modificare a Rezoluției 205: Rolul UIT în promovarea inovației centrate pe 
telecomunicații/informația și tehnologia comunicațiilor pentru a sprijini economia și societatea 
digitală. Modificările propuse au vizat problema accesibilității hardware-ului TIC și rolul pe care 
reducerea tarifelor la un astfel de hardware îl poate avea în scăderea costurilor și creșterea 
accesului la cea mai recentă tehnologie. Printre modificări se regăsesc: schimbarea referințelor 
la „economia digitală” în „digitalizarea economiei”, o reflectare mai fidelă a obiectivului de 
implementare a noilor tehnologii de rețea în contextul ITU; introducerea unei obligații pentru 
Secretariat de a colabora cu WTO și UNCTAD cu privire la chestiunile privind tarifele ridicate la 
bunurile TIC, astfel încât Uniunea să poată înțelege mai bine legăturile dintre reducerea 
tarifelor și implementarea noilor tehnologii de rețea și câștigurile socioeconomice generale. 



 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 27 (ECP27), cu privire la noua 
rezoluție a PP legată de încurajarea participării industriei la activitatea Uniunii (București, 
2022). La WTSA-20, CEPT a propus o nouă rezoluție privind încurajarea industriei în activitatea 
ITU-T. Conceptul unei noi rezoluții nu a fost convenit, dar o parte din textul din noua rezoluție 
WTSA propusă a fost încorporat în Rezoluția 68 revizuită a WTSA. Această nouă rezoluție 
propusă de PP urmărește extinderea conceptului de încurajare a angajării industriei în toate 
sectoarele ITU.  
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 28 (ECP28), cu privire la noua 
rezoluție a PP pe tema tehnologiilor de inteligență artificială (AI) care să vină în în sprijinul 
IT&C și a Agendei de dezvoltare durabilă 2030. Proiectul subliniază contribuția pe care ITU o 
poate aduce tehnologiilor de inteligență artificială (IA), în cadrul mandatului său, pentru a 
contribui la Agenda de dezvoltare durabilă. La PP-2018, unele țări și grupuri regionale, inclusiv 
CEPT, au propus o nouă rezoluție privind AI (ECP 27). Negocierile privind textul unei noi 
rezoluții au eșuat, cu opinii puternic opuse cu privire la domeniul de aplicare al mandatului ITU 
privind AI. Această contribuție este o re-prezentare a textului ECP 27. 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 29 (ECP29), privind noua 
rezoluție a PP pe tema invocării Articolului 48 din Constituția ITU. 
 

 România va susține prevederile Propunerii Comune Europene 30 (ECP30), referitoare la noua 
rezoluție a PP privind utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în combaterea 
pandemiilor. Scopul acestui ECP este de a ajunge la o abordare generală în utilizarea 
telecomunicațiilor/TIC pentru a atenua impactul posibilelor viitoare epidemii, în principal în 
ceea ce privește răspândirea și schimbul de informații cu privire la acțiunile și măsurile luate. 

 
De asemenea, România va susține toate acele propuneri care apar pe parcursul lucrărilor și care sunt 
în acord cu interesul național și va putea iniția propriile propuneri, dacă interesul național o cere. 
Totodată, trebuie precizat faptul că România va susține acele propuneri care se încadrează în Liniile 
de Mandat ale Uniunii Europene pentru Conferința Plenipotențiarilor 2022, adoptate în cadrul Grupului 
de Lucru TELECOM al Consiliului Uniunii Europene. Liniile de mandat evidențiază că Uniunea 
Europeană și statele membre ale acesteia sprijină rolul actual al UIT în consolidarea și facilitarea 
cooperării internaționale în domeniul securității cibernetice. Resursele importante ale Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor trebuie să fie concentrate asupra misiunii principale a acestui 
organism privind dezvoltarea telecomunicațiilor internaționale, tehnologiilor digitale și diminuarea 
decalajului digital. UIT trebuie să continue să creeze capacități și să consolideze cooperarea 
internațională cu toate părțile interesate. 
 
În cadrul procesului electoral care va avea loc în cadrul PP-22, România va susține acele candidaturi 
pentru care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a negociat acorduri de sprijin reciproc; de asemenea, 
în funcție de discuțiile care se vor desfășura pe parcursul conferinței și de evenimente neprevăzute 
precum retrageri de candidaturi, delegația României va vota în funcție de interesele naționale, inclusiv 
de relațiile cu țările partenere, și cu prioritățile strategice stabilite prin coordonare la nivelul Uniunii 
Europene. 
 
În conformitate cu prevederile articolului 28 al Constituției UIT, România va anunța menținerea clasei 
de contribuție actuale (o clasă de contribuție) și pentru perioada 2024 - 2027. În conformitate cu 
Decizia Consiliului C21/56, valoarea unei unități contributive a fost menținută la suma de 318.000 CHF, 
aceeași valoare ca și pentru perioada 2020-2023.  
 
IV. Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea 590/2003 privind tratatele ”(1) În mod excepţional, datorită 
urgenţei semnării tratatului şi numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit 
sau adoptat al tratatului nu va conţine diferenţe substanţiale de fond faţă de propunerea de text a 



părţii române – în cazul unui tratat bilateral sau faţă de textul de la care se porneşte în negocieri – în 
cazul unui tratat multilateral, respectiv faţă de elementele de mandat ale părţii române, se poate 
elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii şi semnării”, care va fi supus procedurii 
prevăzute de prezenta secțiune.” 
 
Situaţia excepțională la care se face referire textul alin. (1) al art. 16 din lege şi care ne determină să 
solicităm negocierea şi semnarea Actelor Finale printr-un memorandum unic este constituită în cazul 
de faţă de regulile interne ale UIT (reguli preluate în legislaţia română), care cer ca delegaţiile 
participante la conferinţe să fie împuternicite inclusiv pentru semnarea Actelor Finale, dar şi de faptul 
că instrumentele de acreditare, în original, ar trebui transmise Secretariatului General al UIT până la 
data începerii Conferinţei Plenipotențiarilor (26 septembrie – 14 octombrie 2022). 
 
În conformitate cu prevederile Convenţiei UIT, ratificată prin Legea nr. 76/1993 (Articolul 31 – 
împuterniciri pentru conferinţe) şi luând în considerare perspectiva adoptării unor decizii privind 
dezvoltarea domeniului telecomunicaţiilor, delegaţiile statelor membre participante la Conferinţa 
Plenipotențiarilor trebuie să fie acreditate printr-un document care să confere dreptul de a reprezenta 
statul respectiv fără nici un fel de restricţie şi mandatul de a semna Actele Finale ale Conferinţei. 
Totodată, pentru a facilita activitatea comisiei de validare, Secretariatul UIT propune ca 
documentul pentru acreditare şi conferirea deplinelor puteri să fie redactat conform 
modelului anexat (Anexa 1) prezentului memorandum. 
 
Ţinând cont de faptul că, în cadrul Conferinţei, delegaţiile vor negocia pe problematica menţionată 
mai sus, precum şi faptul că, la finalul Conferinţei, delegaţiile vor fi chemate să semneze Actele Finale, 
care vor cuprinde documentele asupra cărora s-a ajuns la un acord în cadrul Conferinţei, este necesară 
împuternicirea delegaţiei române în vederea participării la lucrările Conferinţei, negocierii şi semnării 
Actelor Finale.  
 
Menţionăm că instrumentele de acreditare, în original, trebuie transmise Secretariatului 
General al UIT până la data de 24 septembrie 2022. 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:  
 
a) Aprobarea participării delegaţiei României la Conferinţa Plenipotențiarilor 2022 (PP-
22) a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT/ITU), care se va desfăşura la 
București, România, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, cu susţinerea 
elementelor de mandat mai sus prezentate și în componența din Anexa 2 a prezentului 
Memorandum; 
 
b) Aprobarea negocierii şi semnării Actelor Finale ale Conferinţei Plenipotențiarilor 2022 
(PP-22) a UIT de către şeful delegaţiei prezent la momentul semnării, precum și a altor 
documente necesare susținerii poziției României în cadrul Conferinței;  
 
c) Eliberarea deplinelor puteri pentru delegația României. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


