
 
 

 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

 

privind modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte  

 

 

Ținând cont de competențele Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, exercitate în calitatea 

sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale care stabileşte, la nivel naţional, politica 

în domeniul Cercetării, Inovării și Digitalizării, și care elaborează strategia şi reglementările specifice 

de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile 

coordonate şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate, 

 

Având în vedere exigențele statuate de normele legale în vigoare, dar și prin deciziile Curții 

Constituționale a României, referitoare la justificarea situației extraordinare a oricărei ordonanțe de 

urgență a Guvernului și ținând cont și de obligațiile asumate de statul român în raport de Conferința 

Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații și Biroul European al Comunicațiilor, 

precum și faptul că la nivelul procedurii de plată a contribuţiei anuale datorate de către România la 

bugetul acestora se înregistrează constat blocaje şi întârzieri determinate de faptul că în actul normativ 

aplicabil, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 

70/1994, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt actualizate denumirile instituțiilor 

naționale ce participă în cadrul organizațiilor și moneda de plată a contribuției, nefiind stabilite 

cuantumul şi modalitatea de estimare a contribuţiei datorate de către România, aşa cum acestea se 

reflectă în documentele de referinţă ale organizațiilor, 

Având în vedere că intenția autorităților naționale este aceea de a menține statutul în cadrul 

organizațiilor sau organismelor internaționale, aspect ceea ce implică respectarea tuturor obligaţiilor  

stabilite în temeiul actelor ce stau la baza funcționării acestora, 

Având în vedere faptul că membrii Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și 

Telecomunicații, Biroului European al Comunicațiilor și Grupului Reglementatorilor Independenți 

urmăresc participarea la formatele de lucru existente, aspect ce atrage și necesitatea asigurării 

resurselor financiare şi umane necesare în contextul asumării obligaţiilor ce revin membrilor acestora, 

Având în vedere că neadoptarea imediată a prezentului act normativ, care asigură cadrul legal 

actualizat şi adecvat în vederea înlăturării blocajelor şi întârzierilor procedurale legate de plata 

contribuției ce revine membrilor organismelor amintite anterior poate conduce la neplata 

contribuţiilor financiare şi, respectiv, la suspendarea sau retrogradarea statutului actual ori chiar 

excluderea din formatele de lucru ale comitetelor din cadrul Conferinței Europene a Administrațiilor 

de Poștă și Telecomunicații și Biroului European al Comunicațiilor la care România participă în 

prezent, situaţie care ar genera, la rândul său, o posibilă criză de imagine a României în raport cu 

partenerii săi externi, un eşec în atingerea obiectivelor de politică externă, o decredibilizare a 

României cu potenţiale consecinţe negative în plan economic şi financiar,  

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de 

urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 

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

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență: 
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Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează:   

 

1. La Anexa nr. 1 „Lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România 

este membră”, punctul I „Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat 

în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului”, poziția 9 se abrogă. 
 

2. La Anexa nr. 1 „Lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România 

este membră”, punctul I „Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat 

în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului”, poziția 22 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 
Nr. crt. Denumirea 

organizaţiei 

Sediul 

 

Anul 

înființării 

Anul aderării 

României 

Instituția 

română care 

coordonează 

relaţiile cu 

organizaţia 

internaţională 

respectivă 

Explicații 

„22. Conferinţa 

Europeană a 

Administraţiilor 

de Poştă şi 

Telecomunicaţii 

(CEPT) 

Copenhaga 1959 1992 Ministerul 

Cercetării, 

Inovării și 

Digitalizării 

 

și 

 

Autoritatea 

Națională 

pentru 

Administrare 

și 

Reglementare 

în Comunicați 

 

 

 

La lucrările 

CEPT 

participă în 

mod regulat 

Autoritatea 

Națională 

pentru 

Administrare 

și 

Reglementare 

în 

Comunicații”  

 

3. La Anexa nr. 1 „Lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România 

este membră”, punctul I „Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat 

în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului”, după poziția 22 se introduce o nouă poziție, 

poziția 221, cu următorul cuprins: 

 
Nr. crt. Denumirea 

organizaţiei 

Sediul 

 

Anul 

înființării 

Anul aderării 

României 

Instituția 

română care 

coordonează 

relaţiile cu 

organizaţia 

internaţională 

respectivă 

Explicații 

„221. Biroul 

European al 

Comunicațiilor 

(ECO) 

Copenhaga 2002 2003 Ministerul 

Cercetării, 

Inovării și 

Digitalizării 

 

și 

 

La lucrările 

ECO participă 

în mod 

regulat 

Autoritatea 

Națională 

pentru 

Administrare 
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Autoritatea 

Națională 

pentru 

Administrare 

și 

Reglementare 

în Comunicați 

 

 

 

și 

Reglementare 

în 

Comunicații”  

 

 

4. La Anexa nr. 2 „Eșalonarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale la care România 

este membră”, în anexa nr. 22 „Cotizaţii la alte organisme internaţionale”, subcapitolul 

„Ministerul Comunicațiilor” se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații  

Nr. Crt. Organismul internațional Valuta Sume propuse la plată 

1. Conferinţa Europeană a 

Administraţiilor de Poştă 

şi Telecomunicaţii (CEPT) 

Coroane daneze 934 

 

5. La Anexa nr. 2 „Eșalonarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale la care România 

este membră”, în anexa nr. 22 „Cotizaţii la alte organisme internaţionale”, în cadrul 

subcapitolului „Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații”, 

după punctul 2 se introduc două noi puncte punctele, pct. 2 și pct. 3, cu următorul cuprins: 

 

„2.  Biroului European al 

Comunicațiilor 

(ECO) 

Coroane daneze 64.466 

3.  Grupului 

Reglementatorilor 

Independenți 

(IRG) 

Euro 13.000” 

 

 

Art. II. – (1) Se autorizează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii să efectueze plata cotizațiilor pentru anul 2021 la bugetul CEPT și ECO. 

(2) Plata prevăzută la alin. (1) se efectuează în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe. 

(3) Sumele prevăzute la art. I pct. 4 și 5 pot fi actualizate conform procedurilor statutare şi 

metodologiei CEPT, ECO și IRG. 

 

 

 

 

 

PRIM MINISTRU 

 

 

FLORIN CÎȚU 


