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Expunere de motive 

la proiectul deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor de 

plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 martie 2020 inclusiv, figurează în 
evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu 

obligaţii bugetare principale 
 
 

 I. Introducere 
 

Potrivit cadrului normativ în vigoare, creanțele datorate bugetului Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), care face parte integrantă din bugetul 
general consolidat, se administrează de către ANCOM, fiindu-le aplicabile dispozițiile Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

În acest context, dispozițiile art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că 
“Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită 
în continuare ANCOM, ca autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control 
parlamentar, finanţată integral din venituri proprii […]”, iar art.14 alin.(2) din același act normativ 
statuează că “Sumele încasate din sursele prevăzute la alin.(1) se reţin integral ca venituri proprii, cu 
titlu permanent, la dispoziţia ANCOM. Creanţele prevăzute la alin.(1) se administrează de ANCOM, 
fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi folosite în 
conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli.”, aceste norme urmând a fi citite 
împreună cu dispozițiile art.346 alin.(2) din Codul de procedură fiscală în vigoare, potrivit cărora 
trimiterile făcute prin alte acte normative la Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la 
codul în vigoare. 

La data de 14 mai 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a fost publicată 
Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.  

 Potrivit art.XXII alin.(2) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.69/2020, “(2) În cazul 
obligaţiilor bugetare administrate de alte instituţii sau autorităţi publice, cu excepţia unităţilor 
administrativ-teritoriale şi a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, 
procedura de aplicare a prezentului capitol se aprobă de conducătorul instituţiei sau autorităţii 
publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

 
 II. Obiectul reglementării 

 

Având în vedere prevederile art.XXII alin.(2) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2020, menționate anterior, se impune ca procedura de aplicare, în ceea ce privește creanțele 
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bugetare administrate de către ANCOM, a Capitolului II Anularea unor obligaţii accesorii din acest 
act normativ, să fie aprobată prin decizie a președintelui ANCOM, astfel încât debitorii care 
îndeplinesc condițiile reglementate de dispozițiile Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 
pentru a obține anularea creanțelor bugetare accesorii, până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv, 
să poată exercita acest drept conferit de lege. 

 
 

III. Concluzii 
 
Proiectul de decizie este ataşat prezentei expuneri de motive şi va fi supus consultării 

publice, prin publicarea acestuia pe pagina de internet a ANCOM, pentru o perioadă de 10 zile, în 
condițiile dispozițiilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


