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   AVIZ 
   asupra 

Proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru 
modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind  aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, trimis cu adresa nr. PL-x 183  din 27 iunie 2017, 
înregistrat cu nr.4c-11/708 din 4 iulie 2017. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii, în sensul prevederii ca preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai ANCOM să fie numiţi 
la propunerea Guvernului, de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 25 septembrie 2017. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.282 din 28 aprilie 2017, aviz în care se 
precizează faptul că se impune respectarea prevederilor Deciziilor Curţii Constituţionale nr.255/2005, 
258/2006, nr.1008/2009 şi nr.919/2011. În şedinţa din data de 13 iunie 2017, plenul Camerei 
Deputaţilor a votat prelungirea termenului de adoptare a proiectului de lege la 60 de zile. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

  
                                 PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
                             Eugen NICOLICEA                                            Neculai Costel DUNAVA 
 
 
 
Consilier parlamentar,       
Rodica Penescu                                                                                                                                                             
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