PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi
supravegherii pieţei echipamentelor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – La articolul 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic
pentru apeluri de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu
următorul cuprins:
„(6) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările
ulterioare, în cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor
prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), contravenientul poate achita, în termen
de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator
făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”
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Art. II. – Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 93 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(3) Actele emise de Consiliu, în condiţiile prevăzute la
alin. (1), pot fi atacate direct la secţia de contencios administrativ a curţii
de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen
de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspendă de drept
efectele acestora.
(4) Actele emise de Consiliu în condiţiile alin. (1) şi neatacate
în termenul prevăzut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu.”
2. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 94. – Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi
ale art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a
achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare, în cazul
sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la
art. 901, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la
data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, jumătate din cuantumul amenzii
aplicate, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate
în procesul-verbal.”
Art. III. – La articolul 13 din Legea nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1101 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat,
alineatul (9), cu următorul cuprins:
„(9) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările
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ulterioare, în cazul sancţiunii aplicate pentru săvârşirea contravenţiei
prevăzute la alin. (1) lit. k), contravenientul poate achita, în termen de
cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal
de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, jumătate din
cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând menţiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.”
Art. IV. – La articolul 143 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se introduce un
nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, în cazul
sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la
art. 142, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la
data înmânării sau comunicării actului de constatare a contravenţiei şi de
aplicare a sancţiunii prevăzut la art. 144 sau 145, jumătate din
cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând menţiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.”
Art. V. – La articolul 53 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 martie 2013, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, după alineatul (3) introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a
achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare, în cazul
sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la
alin. (1) pct. 2, contravenientul poate achita, în termen de cel mult
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15 zile de la data înmânării sau comunicării actului de constatare a
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii prevăzut la art. 55 alin. (2) sau
art. 551 alin. (1), jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în
procesul-verbal.”
Art. VI. – La articolul 28 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 157/2015, cu modificările ulterioare, după alineatul (6) se
introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările
ulterioare, în cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor
prevăzute la alin. (5) lit. e) – k), m) – u) şi w) – y), atunci când acestea
sunt în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii potrivit alin. (2) lit. b), contravenientul
poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare
a sancţiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în
procesul-verbal.”
Art. VII. – La articolul 42 din Legea nr. 159/2016 privind
regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului
instalării reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completările
ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
„(4) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
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de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările
ulterioare, în cazul sancţiunilor aplicate pentru contravenţiile prevăzute
la alin. (1), contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de
la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, jumătate din cuantumul amenzii
aplicate, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate
în procesul-verbal.”
Art. VIII. – Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi
ale art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a
achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare, în cazul
sancţiunilor aplicate pentru contravenţiile prevăzute la art. 43 din
Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea
electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 563 din 26 iulie 2016, contravenientul poate achita, în termen de cel
mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de
constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, jumătate din
cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând menţiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.
Art. IX. – Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi
ale art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a
achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare, în cazul
sancţiunilor aplicate pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din
Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă
a echipamentelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016, contravenientul poate achita, în
termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator
făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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