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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicațiilor Electronice 

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0591), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0382/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Protocolul (nr. 1) la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, 

– având în vedere Protocolul (nr. 2) la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, 

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Franței în temeiul 

Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în 

care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 ianuarie 20171, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din...2, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul 

Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, al Comisiei pentru cultură și 

educație și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0305/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

                                                 
1 JO C 125, 21.4.2017 p. 65. 
2 JO C ... 
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3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN** 

la propunerea Comisiei 

--------------------------------------------------------- 

Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de Sprijinire a Autorităților Europene de 

Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

  

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, 

  

având în vedere propunerea Comisiei Europene,  

 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,  

 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European3,  

 

după consultarea Comitetului Regiunilor4,  

 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,  

 

întrucât: 

 

(1) Directiva [...] a Parlamentului European și a Consiliului5 (denumită în continuare 

„Codul comunicațiilor electronice”), care stabilește o serie de sarcini pentru Organismul 

Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), 

                                                 
* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul 

eliminat este marcat prin simbolul ▌. 
3  JO C 125, 21.4.2017, p. 65. 
4  JO C […]. 
5 Directiva [...] a Parlamentului European și a Consiliului din [...] de instituire a Codului european al comunicațiilor 

electronice (JO L […]). 
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și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului6 vizează crearea unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice la nivelul Uniunii, asigurându-se totodată un nivel ridicat 

de investiții, de inovare și de protecție a consumatorilor printr-o creștere a concurenței. 

 

(2) Regulamentul (CE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului7 

modificat prin Regulamentul (UE) 2015/20208 al Parlamentului European și al Consiliului 

și prin Regulamentul (UE) 2017/9209 al Parlamentului European și al Consiliului, 
completează și consolidează, în ceea ce privește roamingul în Uniune, normele prevăzute de 

cadrul de reglementare pentru comunicațiile electronice și stabilește anumite sarcini pentru 

OAREC. 

 

(3) Regulamentul (UE) 2015/2120 stabilește, în plus, sarcini suplimentare pentru 

OAREC ▌în ceea ce privește accesul la un internet deschis ▌. 

 

(3a) Orientările OAREC din august 2016 privind punerea în aplicare de către ANR-uri 

a normelor europene de neutralitate a rețelei au fost binevenite, fiind clarificări valoroase 

pentru garantarea unui internet puternic, liber și deschis, prin asigurarea unei aplicări 

consecvente a normelor menite să garanteze un tratament egal și nediscriminatoriu al 

traficului în cadrul furnizării serviciilor de acces la internet și drepturile conexe ale 

utilizatorilor finali. 

 

(3b) Având în vedere necesitatea de a asigura elaborarea unor practici de reglementare 

coerente și aplicarea coerentă a cadrului de reglementare al Uniunii, Comisia a stabilit, 

prin Decizia 2002/627/CE a Comisiei, Grupul entităților europene de reglementare10, care 

să acorde consiliere și asistență Comisiei în dezvoltarea pieței interne și, la un nivel mai 

general, să asigure o interfață între autoritățile naționale de reglementare și alte autorități 

competente (denumite în continuare „ANR”) și Comisie. 

 

(4) OAREC și Oficiul (Oficiul OAREC) au fost instituite prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului11. OAREC, care a înlocuit Grupul 

entităților europene de reglementare12, a avut drept obiectiv să contribuie, pe de o parte, la 

                                                 
6 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor 

personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și 

comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37). 
7 Regulamentul (CE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul 

în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, p. 10). 
8 Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de 

stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE 

privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de 

comunicații (JO L 310, 26.11.2015, p.1). 
9 Regulamentul (UE) 2017/920 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de 

roaming cu ridicata (JO L 147, 9.6.2017, p. 1). 
10 Decizia 2002/627/CE a Comisiei din 29 iulie 2002 de instituire a Grupului entităților europene de reglementare 

în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (JO L 200, 30.7.2002, p. 38). 
11 Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire 

a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a 

Oficiului (JO L 337, 18.12.2009, p. 1). 
12 Decizia 2002/627/CE a Comisiei din 29 iulie 2002 de instituire a Grupului entităților europene de 

reglementare în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (JO L 200, 30.7.2002, p. 38). 
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dezvoltarea pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice și, pe de altă 

parte, la îmbunătățirea funcționării acesteia, urmărind să asigure punerea în aplicare coerentă 

a cadrului comunitar de reglementare pentru comunicații electronice. OAREC nu a fost o 

agenție a Uniunii și nici nu a avut personalitate juridică. OAREC a jucat rolul de forum de 

cooperare între ANR-uri, precum și între ANR-uri și Comisie în exercitarea întregii game 

de responsabilități ale acestora, potrivit cadrului de reglementare al Uniunii. OAREC a 

fost instituit pentru a furniza expertiză și pentru a acționa în mod independent și 

transparent. 
 

(4a) OAREC a servit, de asemenea, ca organism de reflecție, de dezbatere și de 

consultanță pentru Parlamentul European, Consiliu și Comisie în domeniul 

comunicațiilor electronice. În consecință, OAREC a oferit consultanță Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei, la cererea acestora sau din proprie inițiativă. 

 

(4b) Oficiul OAREC a fost instituit ca organism comunitar cu personalitate juridică în 

vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1211/2009, în special în 

ceea ce privește furnizarea de servicii de sprijin profesional și administrativ către OAREC. 

Pentru a sprijini OAREC în mod eficient, Oficiul OAREC are autonomie juridică, 

administrativă și financiară. 

 

(4c) Prin Decizia 2010/349/UE13, reprezentanții guvernelor statelor membre au decis ca 

Oficiul OAREC să aibă sediul la Riga. Acordul privind sediul, semnat între guvernul 

Republicii Letonia și Oficiul OAREC a intrat în vigoare la 5 august 2011. În scopul 

îndeplinirii sarcinilor Oficiului OAREC într-un mod eficient și rentabil, ar putea fi 

necesară plasarea unui (unor) membru (membri) al (ai) personalului în alt stat membru.  

 

(5) În comunicarea sa din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind piața unică digitală 

pentru Europa”14, Comisia anunța că în 2016 va prezenta propuneri pentru o revizuire 

ambițioasă a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice, al căror scop va fi, 

printre altele, asigurarea unui cadru instituțional de reglementare mai eficace, astfel încât 

normele în materie de telecomunicații să fie conforme cu scopul în care au fost concepute, ca 

parte a proiectului de creare a unor condiții adecvate pentru piața unică digitală. Printre aceste 

condiții se numără instalarea unor rețele de conectivitate de foarte mare capacitate, o 

gestionare mai coordonată a spectrului de frecvențe radio pentru rețelele fără fir și crearea 

unor condiții de concurență echitabile pentru rețele digitale avansate și servicii inovatoare. 

Comunicarea sublinia că schimbările de pe piață și din mediul tehnologic impun 

îmbunătățirea cadrului instituțional prin consolidarea rolului OAREC. 

 

(6) În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 intitulată „Pregătirea unui act legislativ privind 

piața unică digitală”, Parlamentul European a invitat Comisia să continue procesul de 

integrare a pieței unice digitale prin eficientizarea cadrului instituțional. Parlamentul a 

solicitat în mod expres Comisiei să consolideze rolul, capacitatea și competențele 

decizionaleale OAREC, astfel încât acest organism să promoveze punerea în aplicare 

                                                 
13 Decizie adoptată de comun acord între reprezentanții guvernelor statelor membre din 31 mai 2010 

privind stabilirea sediului Oficiului Organismului autorităților europene de reglementare în 

domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) (2010/349/UE) (JO L 156,  23.6.2010, p. 12). 
14 COM(2015)0192. 



 

RR\1137062RO.docx 9/178 PE600.889 

 RO 

coerentă a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice, să asigure 

supravegherea eficientă a dezvoltării pieței unice și să contribuie la soluționarea litigiilor 

transfrontaliere. În acest sens, Parlamentul European subliniază, de asemenea, necesitatea 

îmbunătățirii resurselor financiare și umane și consolidarea în continuare a structurii de 

guvernanță a OAREC.  

 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au contribuit în mod pozitiv la asigurarea punerii în 

aplicare coerente a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice. Cu toate 

acestea, există încă diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește practicile 

în materie de reglementare, fapt ce afectează societățile implicate în activități economice 

transfrontaliere sau care își desfășoară activitatea într-un număr semnificativ de state 

membre, inclusiv în domenii în care există orientări ale OAREC, însă ar putea fi dezvoltate 

în mai mare măsură. Pentru a asigura noi îmbunătățiri în materie de eficiență și sinergii și 

pentru a contribui în continuare la dezvoltarea pieței interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune, precum și la promovarea accesului la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei conectivități, la promovarea concurenței în furnizarea 

rețelelor, a serviciilor și a infrastructurilor asociate de comunicații electronice și la 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii, prezentul regulament își propune să intensifice 

rolul OAREC și cel al Oficiului OAREC și să consolideze structura ▌de guvernanță a 

acestora. Aceasta corespunde, de asemenea, necesității de a reflecta consolidarea rolului 

semnificativ îndeplinit de OAREC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 531/2012 ▌, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120 ▌, precum și cu Directiva [...] („Codul comunicațiilor 

electronice”). 

 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de reglementare a comunicațiilor electronice, în mod 

coerent în toate statele membre, pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga Uniune și pentru promovarea accesului la 

conectivitatea datelor de foarte mare capacitate și a adoptării acestei conectivități, pentru 

promovarea concurenței în furnizarea rețelelor, a serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. Având 

în vedere evoluția pieței și progresele tehnologice, care implică adesea o dimensiune 

transfrontalieră sporită, precum și experiența acumulată până în prezent în ceea ce privește 

asigurarea unei puneri în aplicare coerente în domeniul comunicațiilor electronice, este 

necesară consolidarea activităților desfășurate de OAREC și de Oficiul OAREC ▌. 

Structurile organizatorice ale OAREC și Oficiului OAREC ar trebui simplificate și ar 

trebui să fie adecvate pentru sarcinile pe care urmează să le îndeplinească. Ținând seama 

de procedurile stabilite și de noul set de sarcini atribuite OAREC, este necesar să se aducă 

modificări în ceea ce privește organizarea, în vederea consolidării eficacității OAREC și a 

Oficiului OAREC. 

 

▌ 

 

(9a) Pentru a da OAREC posibilitatea de a adopta decizii cu caracter juridic obligatoriu, 

acesta ar trebui să aibă personalitate juridică. În consecință, acesta ar trebui să fie un 

organism al Uniunii, reprezentat de președintele Consiliului autorităților de reglementare. 

 

(9b) Oficiul OAREC ar trebui să fie independent în ceea ce privește aspectele operative 
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și tehnice și să aibă autonomie juridică, administrativă și financiară. În acest scop, este 

necesar și oportun ca OAREC să fie un organism al Uniunii care să aibă personalitate 

juridică și să exercite competențele ce îi sunt conferite. În calitate de agenție 

descentralizată a Uniunii, Oficiul OAREC ar trebui să funcționeze în limitele mandatului 

său și ale cadrului instituțional existent. Acesta nu ar trebui să fie perceput ca 

reprezentând poziția Uniunii în exterior sau ca angajând Uniunea prin obligații juridice. 

Denumirea oficială a Oficiului OAREC ar trebui să fie schimbată în „Agenția pentru 

Sprijinirea Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 

Electronice” („Oficiul OAREC”). 

 

(9c) În plus, normele aplicabile Oficiului OAREC ar trebui, dacă este cazul, să fie 

aliniate principiilor din Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a 

Comisiei din 19 iulie 2012 privind agențiile descentralizate („abordarea comună”). 

 

(10) În calitate de organism tehnic cu expertiză în comunicațiile electronice și alcătuit din 

reprezentanți ai ANR-urilor și ai Comisiei, OAREC este cel mai bine poziționat pentru a i se 

încredința sarcini cum ar fi luarea unor decizii cu privire la chestiuni care au o dimensiune 

transfrontalieră, contribuția la proceduri eficiente legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale ▌, transmiterea către ANR-uri a orientărilor necesare pentru a asigura 

criterii comune și o abordare coerentă în materie de reglementare și ținerea anumitor registre 

la nivelul Uniunii. ▌ 

 

(10a) Sarcinile OAREC nu aduc atingere sarcinilor stabilite pentru ANR-uri, care sunt 

cele mai apropiate de piețele comunicațiilor electronice, precum și de condițiile locale. În 

vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, OAREC ar trebui să continue să pună în 

comun cunoștințele de specialitate ale ANR-urilor. Pentru ca OAREC să devină un 

organism mai puternic și mai reprezentativ și pentru păstrarea cunoștințelor de 

specialitate, a experienței și a cunoștințelor privind situația specifică de pe toate piețele 

naționale, fiecare stat membru ar trebui să se asigure că ANR națională dispune de resurse 

financiare și umane adecvate pentru a participa la lucrările OAREC, în special la 

activitatea grupurilor de lucru și la președinția Consiliului autorităților de reglementare. 

 

(10b) Oficiul OAREC ar trebui să ofere tot sprijinul profesional și administrativ necesar, 

inclusiv de ordin financiar, organizațional și logistic, pentru activitățile desfășurate de 

OAREC. 
 

(10c) Oficiul OAREC ar trebui să dispună de personal corespunzător pentru a-și 

îndeplini sarcinile. Numărul crescând al sarcinilor ce revin OAREC și ponderea crescută a 

sarcinilor legate de conținut în raport cu cele strict administrative ar trebui să se reflecte în 

mod corespunzător în programarea resurselor Oficiului OAREC. În plus, componența 

Oficiului OAREC în materie de resurse umane ar trebui să reflecte necesitatea unui 

echilibru adecvat între agenții temporari și personalul extern. 

 

(11) Având în vedere convergența din ce în ce mai mare între sectoarele care furnizează 

servicii de comunicații electronice și dimensiunea orizontală a aspectelor de reglementare 

legate de dezvoltarea lor, ar trebui ca OAREC și Oficiul OAREC să poată coopera cu ANR-

uri și cu alte organisme, agenții, oficii și grupuri consultative ale Uniunii, în special cu 
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Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, instituit prin Decizia 

2002/622/CE a Comisiei15, Comitetul european pentru protecția datelor, instituit prin 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului16, Grupul 

autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale, instituit 

prin Directiva [...] a Parlamentului European și a Consiliului17, Agenția Uniunii Europene 

pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor , instituită prin  Regulamentul (UE) nr. 

526/201318, Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor, instituită în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului19și cu 

organizațiile de standardizare europene, precum și cu comitetele existente (precum 

Comitetul pentru comunicații și Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio), fără a aduce 

atingere rolurilor acestora. Ar trebui, de asemenea, ca OAREC să aibă posibilitatea de a 

coopera cu autoritățile competente din țările terțe, în special cu autoritățile de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor electronice și/sau cu grupuri formate din astfel de 

autorități, precum și cu organizații internaționale, atunci când acest lucru este necesar pentru 

a-și îndeplini sarcinile. OAREC ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a consulta 

părțile interesate prin intermediul unor consultări publice. 

 

(11a) OAREC ar trebui să fie constituit din Consiliul autorităților de reglementare, care 

este susținut de grupurile de lucru. Actualul model de conducere al Consiliului 

autorităților de reglementare a contribuit la asigurarea continuității activității OAREC. 

Având în vedere sarcinile suplimentare încredințate OAREC, președintele ar trebui să aibă 

un mandat stabil de doi ani. 

 

(11b) Experiența a arătat că majoritatea sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate prin 

intermediul grupurilor de lucru la nivel de experți, care ar trebui să țină seama 

întotdeauna în egală măsură de toate opiniile și contribuțiile ANR-urilor. Prin urmare, 

Consiliul autorităților de reglementare ar trebui să fie responsabil de înființarea unor 

grupuri de lucru și de numirea copreședinților acestora. Ar trebui să se întocmească în 

prealabil liste de experți calificați pentru a asigura o înființare rapidă a anumitor grupuri 

de lucru, în special a celor ce se ocupă de procedurile pentru care există limite de timp. 

Listele de experți calificați membri ai grupurilor de lucru, precum și declarațiile lor de 

interese ar trebui puse la dispoziția publicului. Personalul Oficiului OAREC ar trebui să 

sprijine activitățile grupurilor de lucru și să contribuie la acestea. 
 

(11c) Întrucât OAREC are competența de a lua decizii cu caracter obligatoriu, este 

necesar să se garanteze că orice persoană fizică sau juridică care face obiectul unei decizii 

                                                 
15 Decizia 2002/622/CE de instituire a unui Grup pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 198, 

27.7.2002, p. 49). 
16 Instituit în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 
17 Directiva [...]. 
18 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția 

Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 460/2004 (JO L 165, 18.6.2013, p. 41). 
19  Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind 

cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a 

consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 

9.12.2004, p. 1). 
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a OAREC sau este vizată de o astfel de decizie are dreptul de a depune contestații la o 

comisie pentru soluționarea contestațiilor, care face parte din OAREC, dar este 

independentă de structura administrativă și de reglementare a acestuia. Deciziile emise de 

către Comisia pentru soluționarea contestațiilor fiind menite să producă efecte juridice 

față de terți, o acțiune de control al legalității lor poate fi introdusă la Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene.  

 

(12) Consiliul de administrație ar trebui să îndeplinească funcțiile relevante legate de 

gestionarea administrativă și bugetară și ar trebui să cuprindă, pe lângă ▌ șeful sau alt 

membru al organismului colectiv din cadrul fiecărei ANR, și un reprezentant al Comisiei. 

 

(13) În trecut, competențele de autoritate împuternicită să facă numiri erau exercitate de 

vicepreședintele Comitetului de gestionare al Oficiului OAREC. Consiliul de administrație 

▌ar trebui să delege competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri 

directorului ▌, care este autorizat să subdelege aceste competențe. Acest lucru ar contribui la 

o gestionare eficientă a personalului OAREC, precum și la asigurarea faptului că atât 

Consiliul de administrație, cât și președintele și vicepreședintele se pot concentra asupra 

funcțiilor lor. 

 

(14) ▌ Având în vedere sarcinile suplimentare încredințate OAREC și necesitatea de a 

asigura programarea anuală și multianuală a activităților sale, este esențial ca președintele și 

vicepreședintele Consiliului de administrație să aibă un mandat stabil de doi ani. 

 

(15) Consiliul de administrație al Oficiului OAREC ar trebui să se reunească în ședință 

ordinară de cel puțin două ori pe an. Având în vedere experiența dobândită și faptul că rolul 

OAREC a fost consolidat, este posibilă organizarea de ședințe suplimentare ale Consiliului de 

administrație. 

 

(16) Rolul directorului ▌, care va fi reprezentantul legal al Oficiului OAREC, este esențial 

pentru buna funcționare a ▌agenției și punerea în aplicare a sarcinilor care îi sunt atribuite. 

Consiliul de administrație ar trebui să îl numească, ținând seama de avizul Parlamentului 

European, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente, pentru a garanta o 

evaluare riguroasă a candidaților și un nivel ridicat de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al Oficiului OAREC era de trei ani. Directorul ▌ 

trebuie să aibă un mandat suficient de lung pentru a asigura stabilitatea și punerea în aplicare 

a unei strategii pe termen lung pentru Oficiul OAREC. 

 

▌  
 

(19) Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei20 ar trebui să se aplice 

Oficiului OAREC. 

 

(20) Pentru a se garanta autonomia și independența Oficiului OAREC și pentru a oferi 

sprijin pentru activitatea OAREC, Oficiul OAREC ar trebui să aibă un buget propriu, 

                                                 
20 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar 

cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 

European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42). 
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alimentat în principal dintr-o contribuție din partea Uniunii. Bugetul ar trebui să reflecte 

sarcinile suplimentare atribuite și rolul consolidat al Oficiului OAREC și al OAREC. 
Finanțarea Oficiului OAREC ar trebui să facă obiectul unui acord din partea autorității 

bugetare, astfel cum se prevede la punctul 31 din Acordul interinstituțional privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară21. 

 

▌  
 

(23) Pentru a extinde în continuare punerea în aplicare coerentă a dispozițiilor cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile electronice ▌, OAREC și Oficiul OAREC ar trebui să fie 

deschise participării ANR-urilor competente în domeniul comunicațiilor electronice din țările 

terțe , în special a acelora care au încheiat acorduri cu Uniunea Europeană în acest sens, cum 

ar fi cele din statele SEE/AELS și țările candidate. 

 

(24) OAREC, sprijinit de Oficiul OAREC, ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la 

activități de comunicare în domeniile lor de competență, care nu ar trebui efectuate în 

detrimentul sarcinilor principale ale OAREC. Activitățile de comunicare ale Oficiului 

OAREC ar trebui să se desfășoare în conformitate cu planurile de comunicare și diseminare 

relevante adoptate de Consiliul de administrație. Conținutul și punerea în aplicare a strategiei 

de comunicare a Oficiului OAREC ar trebui să fie coerente, obiective, relevante și 

coordonate cu strategiile și activitățile Comisiei și ale celorlalte instituții, astfel încât să se 

țină cont de imaginea globală a Uniunii. 

 

(25) ▌OAREC și Oficiul OAREC ar trebui să aibă dreptul să solicite toate informațiile 

necesare de la Comisie, ANR-uri și, atunci când este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile, 

de la alte autorități și de la întreprinderi. Solicitările de informații ar trebui să fie moderate și 

să nu reprezinte o sarcină exagerată pentru destinatari. În acest sens, OAREC ar trebui să 

instituie un sistem comun de informare și comunicare pentru a evita suprapunerea 

cererilor de informații și pentru a facilita comunicarea între toate autoritățile implicate. 
ANR-urile, care sunt cele mai apropiate de piețele comunicațiilor electronice, ar trebui să 

coopereze cu OAREC și cu Oficiul OAREC și să le furnizeze informații corecte și în timp 

util pentru a se asigura că OAREC și Oficiul OAREC sunt în măsură să își îndeplinească 

mandatul. La rândul lor, OAREC și Oficiul OAREC ar trebui să comunice Comisiei și ANR-

urilor informațiile necesare, pe baza principiului cooperării sincere. 

 

(25a) Pentru a asigura un grad ridicat de confidențialitate și pentru a evita conflictele de 

interese, normele cu privire la aceste chestiuni care li se aplică membrilor OAREC și 

membrilor Oficiul OAREC se aplică și supleanților acestora. 

 

(25b) Întrucât s-au stabilit noi sarcini pentru OAREC, iar prin actele juridice ale Uniunii 

i s-ar putea atribui sarcini suplimentare în viitor, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare 

periodică a funcționării OAREC și a Oficiului OAREC și a eficacității acestei structuri 

instituționale într-un mediu digital în schimbare . Dacă, potrivit rezultatelor evaluării 

respective, structura instituțională nu este potrivită pentru îndeplinirea sarcinilor și, în 

special, pentru a asigura punerea coerentă în aplicare a cadrului de reglementare pentru 

                                                 
21 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1). 
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comunicațiile electronice, Comisia ar trebui să analizeze toate potențialele opțiuni de 

îmbunătățire a structurii, în special fezabilitatea, implicațiile financiare și eventualele 

avantaje ale transformării acestei structuri într-o agenție unică. 

 

(26) Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume necesitatea de a asigura o 

punere în aplicare coerentă a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice în 

domeniul de aplicare definit, în special în ceea ce privește aspectele transfrontaliere și prin 

proceduri eficiente legate de piața internă pentru proiectele de măsuri naționale, nu pot fi 

realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere 

amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 

adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum prevede articolul 5 din 

tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul 

regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective. 

 

(27) Prezentul regulament vizează modificarea și extinderea dispozițiilor Regulamentului 

(CE) nr. 1211/2009 ▌. Întrucât modificările care trebuie aduse sunt substanțiale, din motive 

de claritate, actul respectiv ar trebui înlocuit și abrogat. Trimiterile la regulamentul abrogat ar 

trebui interpretate ca trimiteri la prezentul regulament. 

 

(28) Oficiul ▌, care a fost instituit ca organism comunitar cu personalitate juridică prin 

Regulamentul (CE) nr. 1211/2009, este înlocuit cu Oficiul OAREC în ceea ce privește toate 

aspectele legate de proprietate, acorduri, obligații legale, contracte de muncă, angajamente 

financiare și răspunderi. Pentru a asigura continuitate în activitatea desfășurată de OAREC 

și de Oficiul OAREC, este necesar ca reprezentanții lor, și anume directorul executiv și 

președintele și vicepreședinții Consiliului autorităților de reglementare și ai Comitetului de 

gestionare, să își ducă la îndeplinire mandatul curent pe întreaga perioadă, 

 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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CAPITOLUL I ÎNFIINȚAREA OAREC ȘI A OFICIULUI OAREC 
 

Articolul 1 

Înființarea OAREC 

 

1. Se instituie Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicațiilor Electronice („OAREC”). OAREC este un organism al Uniunii. Acesta are 

personalitate juridică. 

 

1a. În fiecare stat membru, OAREC beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică 

recunoscută persoanelor juridice în temeiul legislației interne. Acesta poate, în special, să 

se constituie parte în instanță. 

 

1b. OAREC este reprezentat de președintele Consiliul autorităților de reglementare. 

 

1c. OAREC are responsabilitate exclusivă pentru sarcinile și competențele care i-au 

fost atribuite. 
▌ 

 

Articolul 1a 

Înființarea Oficiului OAREC 

 

1. Se instituie Agenția de Sprijinire a Autorităților Europene de Reglementare în 

Domeniul Comunicațiilor Electronice („Oficiul OAREC”). Oficiul OAREC este un 

organism al Uniunii. Acesta are personalitate juridică. 

 

2. În fiecare stat membru, Oficiul OAREC beneficiază de cea mai extinsă capacitate 

juridică recunoscută persoanelor juridice în legislația națională. Acesta poate, în special, 

să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în 

instanță. 

 

3. Oficiul OAREC este reprezentat de directorul său. 

 

4. Oficiul OAREC are responsabilitate exclusivă pentru sarcinile și competențele care 

i-au fost atribuite. 

 

5. Oficiul OAREC are sediul la Riga, Letonia. 
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CAPITOLUL Ia 

 

OBIECTIVE 

Articolul 1b 

Obiective 

 

1. Activitatea OAREC se înscrie în domeniul de aplicare al Directivei [...] („Codul 

comunicațiilor electronice”), al Directivei 2002/58/CE, al Regulamentului (UE) 

nr. 531/2012, al Regulamentului (UE) 2015/2120, al Deciziei nr. 243/2012/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului22 (Programul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio), precum și al oricăror alte acte juridice ale Uniunii care îi 

conferă sarcini sau competențe. 

 

2. Definițiile prevăzute de Directiva  [...] („Codul comunicațiilor electronice” ) se 

aplică în sensul prezentului regulament. 

 

3. Obiectivul principal al OAREC este de a asigura o abordare coerentă în materie de 

reglementare a punerii în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile 

electronice care intră în domeniul de aplicare menționat la alineatul (2) și, astfel, de a 

contribui la dezvoltarea pieței interne. OAREC contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

autorităților naționale de reglementare și ale altor autorități competente („ANR-uri”) 

menționate la articolul 3 din Directiva [...] („Codul comunicațiilor electronice”). Acesta 

promovează, de asemenea, principiul neutralității rețelei și al internetului deschis, accesul 

la conectivitatea datelor de foarte mare capacitate, investițiile în această conectivitate și 

adoptarea sa, concurența în furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, 

precum și a infrastructurilor asociate și interesele cetățenilor Uniunii. 

 

4. OAREC își îndeplinește sarcinile în mod independent, imparțial, fără întârzieri 

nejustificate și asigurând un proces decizional transparent. 

 

5. OAREC se bazează pe cunoștințele de specialitate disponibile la nivelul ANR-urilor. 

 

6. Fiecare stat membru se asigură că ANR-urile sale dispun de resurse financiare și 

umane adecvate care sunt necesare pentru a participa pe deplin la activitatea OAREC.  

                                                 
22 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire 

a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 

21.3.2012, p. 7). 
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CAPITOLUL Ib 

SARCINILE ȘI ORGANIZAREA OAREC 

 

 

 

Articolul 2 

Sarcini 

1. Sarcinile OAREC sunt următoarele: 

 

(-a)  să îndeplinească sarcinile care îi sunt conferite prin actele juridice ale Uniunii, în 

special prin Directiva [...] („Codul comunicațiilor electronice”), Regulamentul 

(UE) nr. 531/2012 și Regulamentul (UE) 2015/2120; 

 

(a) să acorde asistență și consultanță, inclusiv prin intermediul unor rapoarte, avize și 

recomandări, ANR-urilor, Comisiei, Parlamentului European și Consiliului și să 

coopereze cu ▌ANR-urile și cu Comisia, la cerere sau din proprie inițiativă, cu 

privire la orice problemă din domeniul comunicațiilor electronice care intră în sfera 

sa de competență; 

 

(b) să acorde asistență, la cerere, ANR-urilor, Comisiei, Parlamentului European și 

Consiliului în ceea ce privește relația, discuțiile și schimburile lor de opinii cu 

părțile terțe și să ajute ANR-urile și Comisia în diseminarea celor mai bune practici 

în materie de reglementare către părțile terțe; 

 

(c) să emită recomandări și să disemineze bunele practici în materie de reglementare 

adresate ANR-urilor, pentru a încuraja punerea în aplicare mai bună și coerentă a 

cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice; 
(d) să emită orientări care să asigure punerea în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile electronice și coerența deciziilor de 

reglementare adoptate de ANR-uri, din proprie inițiativă sau la cererea unei ANR, 

a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, în special în cazul 

chestiunilor de reglementare care afectează un număr semnificativ de state membre 

sau care au un aspect transfrontalier; 
(e) să raporteze cu privire la sectorul comunicațiilor electronice prin publicarea unui 

raport anual privind evoluțiile din acest sector; 

 

(f) să monitorizeze evoluțiile pieței, să evalueze necesitățile de inovare în domeniul 

reglementării, să coordoneze acțiunile dintre ANR-uri pentru a permite crearea 

unor noi servicii de comunicații electronice inovatoare, precum și pentru a asigura 

convergența, în special în domeniul standardizării, al numerotației și al alocării 

spectrului de frecvențe; 

 

(g) să asigure un cadru în care ANR-urile să poată coopera, precum și să promoveze 

cooperarea între ANR-uri și între acestea și Comisie. OAREC ține seama în mod 

corespunzător de rezultatul unei astfel de cooperări atunci când își formulează 

avizele, recomandările și deciziile. În cazul în care OAREC apreciază că este 
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necesară adoptarea unor norme obligatorii privind o astfel de cooperare, acesta 

adresează Comisiei recomandările corespunzătoare; 

 

(h) să lanseze o inițiativă de inovare în domeniul datelor pentru a moderniza, a 

coordona și a standardiza colectarea datelor de către ANR-uri. Fără a aduce 

atingere drepturilor de proprietate intelectuală și nivelului necesar de 

confidențialitate, aceste date sunt puse la dispoziția publicului într-un format 

deschis, reutilizabil și care poate fi citit de calculator pe site-ul internet al OAREC 

și pe Portalul european de date; 

 

(i) să coopereze cu Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor și 

autoritățile competente relevante de la nivel național și european, inclusiv cu 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și cu autoritățile naționale pentru 

protecția datelor, referitor la aspecte legate de furnizarea serviciilor de comunicații 

electronice care pot afecta interesele consumatorilor în mai multe state membre; 

 

(j) să ofere consultanță Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, la cerere 

sau din proprie inițiativă, cu privire la impactul normativ relevant al oricărui aspect 

referitor la dinamica globală a piețelor digitale; 

 

(k) să acorde asistență Comisiei, în calitate de organ consultativ, în ceea ce privește 

procesul de pregătire și de adoptare a actelor juridice din domeniul comunicațiilor 

electronice. 

 

▌  

 

2a.  Sarcinile OAREC se publică pe site-ul internet și se actualizează atunci când i se 

atribuie noi responsabilități. 

 

3. Fără a aduce atingere respectării legislației relevante a Uniunii, ANR-urile și Comisia 

respectă orice decizie cu caracter obligatoriu și țin seama în cea mai mare măsură de 

orientările, avizele, recomandările și bunele practici adoptate de OAREC, cu scopul de a 

asigura o punere în aplicare coerentă a cadrului de reglementare pentru comunicațiile 

electronice, care intră în domeniul de aplicare menționat la articolul 1b alineatul (1). În orice 

decizie de reglementare privind chestiunea în cauză, ANR în cauză ține seama în cea mai 

mare măsură de orientările adoptate de OAREC în conformitate cu alineatul (1) litera (d) 

din prezentul articol și justifică orice abatere de la orientări. Atunci când, în cazuri 

excepționale, ANR se abate de la orientări, se notifică OAREC decizia sa de reglementare, 

inclusiv justificarea în mod corespunzător a abaterii, fără întârzieri nejustificate, spre 

evaluare. 

 

4. În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul 

regulament și pentru a-și îndeplini sarcinile, OAREC cooperează cu organisme, agenții, oficii 

și grupuri consultative ale Uniunii, cu autoritățile competente din țări terțe și/sau cu 

organizații internaționale ▌. 

 

4a. Dacă este necesar, OAREC se consultă cu părțile interesate și le oferă ocazia de a 
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face observații într-o perioadă rezonabilă de timp stabilită în funcție de complexitatea 

chestiunii, perioadă care nu este mai scurtă de 30 de zile. OAREC face publice rezultatele 

unor astfel de consultări, fără a aduce atingere articolului 28. Aceste consultări au loc cât 

mai devreme posibil în procesul decizional.  
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CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA OAREC 

 

Articolul 2a 

Organizarea OAREC 

 

OAREC este alcătuit din: 

 

(a) un Consiliu al autorităților de reglementare; 

 

(b) grupuri de lucru la nivel de experți („grupuri de lucru”); 

 

(c) o comisie pentru soluționarea contestațiilor. 

 

 

 

SECȚIUNEA 1 

CONSILIUL AUTORITĂȚILOR DE REGLEMENTARE 

 

Articolul 2b 

Componența Consiliului autorităților de reglementare 

 

1. Consiliul autorităților de reglementare este format din câte un reprezentant din 

fiecare stat membru.  

 

Membrul respectiv este șeful sau alt reprezentant la nivel înalt al ANR-urilor instituite în 

statele membre, având ca responsabilitate principală supravegherea activității zilnice a 

piețelor rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. 

 

În statele membre în care există mai mult de o ANR responsabilă în temeiul Directivei [...] 

(„Codul comunicațiilor electronice”), autoritățile respective convin asupra unui 

reprezentant comun și se asigură coordonarea necesară între ANR-urile respective. 

 

2. Membrii Consiliului autorităților de reglementare acționează pe baze obiective, în 

interesul Uniunii și în vederea reducerii fragmentării pieței, urmărind crearea unei piețe 

unice pentru telecomunicații. 

 

3. Fiecare ANR numește un supleant care să reprezinte membrul său în absența sa, 

din rândul șefilor, al membrilor organismului colectiv și al personalului ANR. 

 

4. Comisia participă la ședințele Consiliului autorităților de reglementare în calitate 

de observator și este reprezentată la un nivel înalt adecvat. 

 

5. O listă a membrilor Consiliului autorităților de reglementare, împreună cu 

declarațiile lor de interese, sunt puse la dispoziția publicului. 
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6. Consiliul autorităților de reglementare poate invita să participe la ședințele sale, în 

calitate de observator, de la caz la caz, orice persoană a cărei opinie poate fi de interes. 

 

Articolul 2c 

Independența 

1. Atunci când își îndeplinesc sarcinile care le-au fost încredințate, membrii 

Consiliului autorităților de reglementare acționează în mod independent și obiectiv, în 

interesul Uniunii în ansamblu, indiferent de interesele lor naționale sau personale. 

 

2. Fără a aduce atingere competențelor Comisiei sau ale ANR-urilor, membrii 

Consiliului autorităților de reglementare nu solicită și nu primesc instrucțiuni de la 

instituțiile sau organismele Uniunii, de la niciun guvern al unui stat membru sau de la 

vreun alt organism public sau privat.  

 

În special, membrii Consiliului autorităților de reglementare își îndeplinesc sarcinile care 

le-au fost încredințate fără a ține seama de nicio influență politică necuvenită sau de nicio 

ingerință comercială care le-ar afecta independența personală. 

 

Articolul 2d 

Președintele și vicepreședinții Consiliului autorităților de reglementare 

 

1. Consiliul autorităților de reglementare numește un președinte și până la patru 

vicepreședinți din rândul membrilor săi, cu respectarea regulamentului de procedură al 

OAREC. Vicepreședinții înlocuiesc automat președintele dacă acesta din urmă se află în 

imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Durata mandatului președintelui este de doi ani. 

Pentru a asigura continuitatea activității OAREC, un nou președinte trebuie să dețină 

funcția de vicepreședinte timp de cel puțin șase luni înainte de începerea mandatului său 

de președinte și, în cazul în care este posibil, să dețină funcția de vicepreședinte timp de cel 

puțin șase luni la încheierea mandatului său de președinte. 

 

2. Fără a aduce atingere rolului Consiliului autorităților de reglementare în raport cu 

atribuțiile președintelui, președintele nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea 

niciunui guvern sau ANR, din partea Comisiei sau a altei entități publice sau private. 

 

Articolul 2e 

Reuniunile și regulile de vot ale Consiliului autorităților de reglementare 

 

1. Reuniunile Consiliului autorităților de reglementare sunt convocate de președinte și 

au loc cel puțin de patru ori pe an în sesiune ordinară. Reuniunile extraordinare sunt, de 

asemenea, convocate la inițiativa președintelui, sau la solicitarea a cel puțin o treime din 

membrii Consiliului. Ordinea de zi a reuniunii este stabilită de președinte și se face 

publică. 

 

2. Consiliul autorităților de reglementare adoptă decizii cu o majoritate simplă a 

membrilor săi, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament sau în 

alt act juridic al Uniunii. Fiecare membru sau supleant are un singur vot. Deciziile 
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Consiliului autorităților de reglementare sunt făcute publice și, la solicitarea unei ANR, 

conțin rezervele formulate de aceasta. 

 

3. Consiliul autorităților de reglementare își adoptă regulamentul de procedură cu o 

majoritate de două treimi din membrii săi și îl face public. Regulamentul de procedură 

stabilește în detaliu dispozițiile care reglementează votarea, inclusiv condițiile în care un 

membru poate acționa în numele altui membru, normele care reglementează cvorumurile 

și termenele de notificare a reuniunilor. În plus, regulamentul de procedură asigură faptul 

că membrii Consiliului autorităților de reglementare primesc ordinile de zi și propunerile 

de proiecte complete înaintea fiecărei reuniuni, astfel încât să aibă posibilitatea de a 

propune amendamente înaintea votării. Regulamentul de procedură poate stabili, printre 

altele, o procedură privind votul în regim de urgență și alte măsuri practice pentru 

funcționarea Consiliului autorităților de reglementare. 

 

Articolul 2f 

Sarcinile Consiliului autorităților de reglementare 

 

1. Consiliul autorităților de reglementare îndeplinește sarcinile OAREC prevăzute la 

articolul 2 și ia toate deciziile referitoare la organizarea activității OAREC. În acest sens, 

se bazează și pe activitatea desfășurată de grupurile de lucru. 

 

2. Consiliul autorităților de reglementare adoptă, în numele OAREC, dispozițiile 

speciale privind dreptul de acces la documentele deținute de OAREC, în conformitate cu 

articolul 27. 

 

3. Consiliul autorităților de reglementare oferă consiliere Oficiului OAREC cu privire 

la sprijinul profesional și administrativ acordat OAREC. 

 

4. Consiliul autorităților de reglementare adoptă programul anual de lucru al OAREC 

înainte de sfârșitul anului anterior celui la care se raportează programul de lucru, după 

consultarea părților interesate în conformitate cu articolul 2 alineatul (4a). Consiliul 

autorităților de reglementare transmite programul anual de lucru Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei, de îndată ce acesta este adoptat. 

 

5. Consiliul autorităților de reglementare adoptă raportul anual de activitate al 

OAREC și îl înaintează Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, precum și 

Comitetului Economic și Social European până la data de 15 iunie a fiecărui an. 

 

6. Parlamentul European poate invita, respectând pe deplin independența acestuia, 

președintele sau un vicepreședinte al Consiliului autorităților de reglementare pentru a 

face o declarație în fața comisiei sale competente cu privire la aspecte importante 

referitoare la activitățile OAREC și pentru a răspunde întrebărilor adresate de deputații 

din Parlamentul European. 
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SECȚIUNEA 2 

GRUPURILE DE LUCRU 

 

Articolul 2g 

Funcționarea grupurilor de lucru 

 

1. Atunci când acest lucru se justifică și are drept scop punerea în aplicare a 

programului anual de lucru al OAREC, Consiliul autorităților de reglementare poate 

înființa grupurile de lucru necesare. 

 

2.  Membrii grupurilor de lucru sunt numiți de ANR-uri. Reprezentanții Comisiei 

participă la activitatea grupurilor de lucru în calitate de observatori. 

 

De la caz la caz, dacă este necesar, Consiliul autorităților de reglementare poate invita să 

participe la activitățile grupurilor de lucru experți a căror competență în domeniul relevant 

este recunoscută. 

 

3. Consiliul autorităților de reglementare numește doi copreședinți din ANR-uri 

diferite pentru fiecare grup de lucru, cu excepția cazului în care situații excepționale și 

temporare impun alte numiri. 

 

4. Consiliul autorităților de reglementare adoptă regulamentul de procedură care 

stabilește modalitățile practice de funcționare a grupurilor de lucru. 

 

 

SECȚIUNEA 3 

COMISIA PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 

 

Articolul 2h 

Instituirea și componența Comisiei pentru soluționarea contestațiilor 

 

1. Se instituie o comisie pentru soluționarea contestațiilor. 

 

2. Comisia pentru soluționarea contestațiilor este compusă dintr-un președinte și doi 

membri. Fiecare membru al Comisiei pentru soluționarea contestațiilor are un membru 

supleant. Supleantul reprezintă membrul atunci când acesta este absent. 

 

3. Consiliul autorităților de reglementare numește președintele, ceilalți membri ai 

Comisiei pentru soluționarea contestațiilor și supleanții acestora de pe listele de candidați 

calificați furnizate de ANR-uri, de Comisie și de directorul Oficiului OAREC. 

 

4. În cazul în care consideră că natura contestației impune acest lucru, Comisia 

pentru soluționarea contestațiilor poate solicita Consiliului autorităților de reglementare să 
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numească doi membri suplimentari și supleanții acestora de pe listele menționate la 

alineatul (3). 

 

5. La propunerea Consiliului autorităților de reglementare, Comisia pentru 

soluționarea contestațiilor își stabilește regulamentul de procedură. Regulamentul 

respectiv prevede în amănunt condițiile care reglementează organizarea și funcționarea 

Comisiei pentru soluționarea contestațiilor și regulile procedurale aplicabile contestațiilor 

prezentate comisiei. 
 

Articolul 2i 

Membrii Comisiei pentru soluționarea contestațiilor 

 

1. Durata mandatelor membrilor și supleanților Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor este de patru ani. Mandatele lor pot fi prelungite de către Consiliul 

autorităților de reglementare pentru încă patru ani. 

 

2. Membrii Comisiei pentru soluționarea contestațiilor sunt independenți și nu pot 

exercita alte atribuții în cadrul OAREC sau al Oficiului OAREC. În procesul de luare a 

deciziilor, aceștia nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern și de la 

niciun alt organism. 

 

3. Membrii Comisiei pentru soluționarea contestațiilor nu sunt demiși din funcție sau 

retrași de pe lista de candidați calificați pe durata mandatului lor decât în cazul în care 

există motive temeinice care să justifice o astfel de măsură, iar Consiliul autorităților de 

reglementare ia o decizie în acest sens. 

 

Articolul 2j 

Excluderea și recuzarea 

 

1.  Membrii Comisiei pentru soluționarea contestațiilor nu iau parte la nicio procedură 

de soluționare a unei contestații dacă au vreun interes personal în procedura respectivă, 

dacă au fost anterior reprezentanții uneia dintre părțile la procedură sau dacă au 

participat la adoptarea deciziei contestate. 

 

2.  Dacă, din unul dintre motivele menționate la alineatul (1) sau din orice alt motiv, 

un membru al unei comisii pentru soluționarea contestațiilor consideră că nu trebuie să 

participe la o procedură de soluționare a unei contestații, acesta informează în consecință 

Comisia pentru soluționarea contestațiilor. 

 

3.  Orice parte la procedura de soluționare a unei contestații poate recuza orice 

membru al Comisiei pentru soluționarea contestațiilor pe baza oricăruia dintre motivele 

menționate la alineatul (1) sau în cazul în care membrul respectiv este suspectat de 

părtinire. O recuzare nu se poate admite dacă, deși a luat cunoștință de un motiv de 
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recuzare, partea implicată în procedura de soluționare a unei contestații a angajat o etapă 

procedurală sau dacă recuzarea se întemeiază pe naționalitatea unui membru. 

 

4.  Comisia pentru soluționarea contestațiilor hotărăște măsurile care trebuie luate în 

cazurile menționate la alineatele (2) și (3), fără participarea membrului în cauză. Pentru 

luarea acestei decizii, respectivul membru este înlocuit în Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor cu supleantul său. Dacă supleantul se găsește într-o situație similară cu cea a 

membrului, președintele desemnează un înlocuitor dintre supleanți. 

 

Articolul 2k 

Deciziile care fac obiectul unei contestații 

 

1.  O contestație împotriva deciziilor cu caracter obligatoriu luate de OAREC în 

temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (-a) se poate înainta Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor. 

 

Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv o ANR, poate depune o contestație împotriva 

unei decizii menționate la primul paragraf care este adresată persoanei respective sau 

împotriva unei decizii care, deși este adresată unei alte persoane, privește direct și 

individual persoana în cauză. 

 

2.  Contestația, inclusiv o declarație scrisă în care se prezintă motivele acesteia, se 

înaintează OAREC, în termen de două luni de la notificarea deciziei către persoana în 

cauză sau, în absența acesteia, în termen de două luni de la data la care OAREC și-a 

publicat decizia. Comisia pentru soluționarea contestațiilor ia o decizie cu privire la 

contestație în termen de patru luni de la depunerea acesteia. 

 

3.  O contestație înaintată în conformitate cu alineatul (1) nu are efect suspensiv. 

Comisia pentru soluționarea contestațiilor poate, cu toate acestea, să suspende aplicarea 

deciziei împotriva căreia este formulată contestația. 
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CAPITOLUL IIa  

SARCINILE ȘI ORGANIZAREA OFICIULUI OAREC 

 

SECȚIUNEA 1  

SARCINILE OFICIULUI OAREC 

 

Articolul 2l 

 

Oficiul OAREC are, în special, următoarele atribuții: 

 

(a)  de a furniza servicii de asistență profesională și administrativă către OAREC; 

 

(b)  de a colecta informații de la ANR-uri, de a face schimb de informații în legătură cu 

sarcinile OAREC menționate la articolul 2 și de a transmite aceste informații; 

 

(c)  de a redacta, pe baza informațiilor menționate la litera (b), proiecte de rapoarte 

periodice privind anumite aspecte ale evoluțiilor pieței europene a telecomunicațiilor, cum 

ar fi rapoartele privind roamingul și de evaluare comparativă, care urmează a fi transmise 

către OAREC; 

 

(d)  de a disemina bune practici în materie de reglementare în rândul ANR-urilor în 

conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (c); 

 

(e)  de a contribui la pregătirea lucrărilor Consiliului autorităților de reglementare și 

ale grupurilor de lucru și de a oferi alt sprijin administrativ și cu privire la conținut pentru 

a asigura buna funcționare a acestora; 

 

(f)  de a participa la activitățile grupurilor de lucru; 

 

(g)  de a contribui la pregătirea lucrărilor Consiliului de administrație și de a oferi 

sprijin pentru a asigura buna funcționare a acestuia; 

 

(h)  de a ajuta OAREC în desfășurarea consultărilor publice. 
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SECȚIUNEA 2 

ORGANIZAREA OFICIULUI OAREC 

 

Articolul 3 

Structura administrativă și de conducere a Oficiului OAREC  

 

Structura administrativă și de conducere a Oficiului OAREC cuprinde: 

 

(a)  un consiliu de administrație, care exercită funcțiile prevăzute la articolul 5; 

 

(b)  un director ▌, căruia îi revin responsabilitățile prevăzute la articolul 9; 

▌. 

 

SECȚIUNEA 3 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

Articolul 4 

Componența Consiliului de administrație 

 

1.  Consiliul de administrație este format din câte un membru din fiecare stat membru și 

dintr-un reprezentant al Comisiei Europene, cu toții având drept de vot. ▌ 

 

Persoana care reprezintă un stat membru este șeful sau alt reprezentant la nivel înalt al 

ANR instituită în statul membru, având ca responsabilitate principală supravegherea 

activității zilnice a piețelor rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. 

 

În statele membre în care există mai mult de o ANR responsabilă în temeiul Directivei [...] 

(„Codul comunicațiilor electronice”), autoritățile respective convin asupra unui reprezentant 

comun și se asigură coordonarea necesară între ANR-urile respective. 

 

2.  ▌ Fiecare ANR numește un supleant care să reprezinte membrul său în absența sa, 

din rândul celor care ocupă poziția de șef și al membrilor organismului colectiv și al 

personalului său. 

 

▌ 3a.  O listă a membrilor Consiliului de administrație, împreună cu declarațiile lor de 

interese, sunt puse la dispoziția publicului. 

 

▌ 

 

Articolul 5 

Funcțiile Consiliului de administrație 

 

1.  Consiliul de administrație: 

 

(a)  ▌adoptă anual documentul unic de programare al Oficiului OAREC, cu o majoritate 

de două treimi dintre membrii săi cu drept de vot, ținând cont de avizul Comisiei și în 

conformitate cu articolul 15; 



 

PE600.889 28/178 RR\1137062RO.docx 

RO 

 

(b) adoptă, cu o majoritate de două treimi dintre membrii săi cu drept de vot, bugetul 

anual al Oficiului OAREC și exercită alte funcții în ceea ce privește bugetul Oficiului 

OAREC, în temeiul dispozițiilor din capitolul III; 

 

 (c)  adoptă și realizează o evaluare a raportului anual de activitate consolidat privind 

activitățile Oficiului OAREC în conformitate cu articolul 18a; 

 

(d)  adoptă normele financiare aplicabile Oficiului OAREC în conformitate cu articolul 

20; 

 

(e)  adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de 

costurile și de beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare; 

 

(f)  se asigură că se dă curs în mod adecvat concluziilor și recomandărilor care decurg din 

rapoartele de audit și evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); 

 

(g)  adoptă norme de prevenire și de gestionare a conflictelor de interese, astfel cum se 

prevede la articolul 31 ▌; 

 

(h)  adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și diseminare menționate la 

articolul 27a alineatul (2), pe baza unei analize a nevoilor; 

 

(i)  adoptă regulamentul său de procedură; 

 

(j)  în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul Oficiului 

OAREC, competențele de autoritate împuternicită să facă numiri conferite prin Statutul 

funcționarilor și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă conferite 

prin Regimul aplicabil celorlalți agenți23 („competențe de autoritate împuternicită să facă 

numiri”); 

 

(k)  adoptă norme de punere în aplicare pentru a asigura punerea în practică a Statutului 

funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu dispozițiile 

articolului 110 din Statutul funcționarilor; 

(l) autorizează încheierea unor acorduri de lucru cu organismele, agențiile, oficiile și 

grupurile consultative competente ale Uniunii, precum și cu autoritățile competente din țări 

terțe și/sau cu organizații internaționale, în conformitate cu articolul 26; 

 

(m)  numește directorul ▌ și, după caz, îi prelungește mandatul sau îl demite din funcție, în 

conformitate cu articolul 9a; 

 

                                                 
23 Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de instituire a 

Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități, 

precum și de instituire a unor dispoziții speciale tranzitorii aplicabile funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, 

p. 1). 
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(n)  numește un contabil, căruia i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil 

celorlalți agenți și care este complet independent în îndeplinirea atribuțiilor sale. Oficiul 

OAREC poate numi același contabil ca alt organism al Uniunii. De asemenea, Oficiul 

OAREC poate conveni cu Comisia ca contabilul Comisiei să îndeplinească și funcția de 
contabil al Oficiului OAREC; 

 

▌(p)  ia toate deciziile privind instituirea structurilor interne ale Oficiului OAREC și, dacă 

este necesar, privind modificarea acestora, luând în considerare nevoile de activitate ale 

Oficiului OAREC și având în vedere buna gestiune bugetară; 

 

2.  Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul 

funcționarilor, o decizie în baza articolului 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și a 

articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care competențele relevante de 

autoritate împuternicită să facă numiri sunt delegate directorului ▌ și în care sunt definite 

condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. Directorul ▌ este 

autorizat să subdelege aceste competențe. 

 

În cazul în care apar împrejurări excepționale care impun acest lucru, Consiliul de 

administrație poate, printr-o decizie, să suspende temporar delegarea competențelor de 

autoritate împuternicită să facă numiri către director și delegarea competențelor subdelegate 

de către acesta din urmă și să le exercite el însuși sau să le delege unuia dintre membrii săi ori 

unui alt membru al personalului decât directorul ▌. 

 

 

Articolul 6 

Președintele și vicepreședintele Consiliului de administrație 

 

1.  Consiliul de administrație alege dintre membrii săi cu drept de vot care reprezintă 

statele membre un președinte și un vicepreședinte. Președintele și vicepreședintele sunt aleși 

cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot ai Consiliului de administrație. 

 

2.  Vicepreședintele îl înlocuiește automat pe președinte dacă acesta nu își poate îndeplini 

atribuțiile. 

 

3.  Durata mandatului președintelui și al vicepreședintelui este de doi ani ▌. 

 

3a.  Fără a aduce atingere rolului Consiliului de administrație în legătură cu sarcinile 

președintelui, președintele și vicepreședintele nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din 

partea niciunui guvern sau niciunei ANR, din partea Comisiei sau a oricărei alte entități 

publice sau private. 

 

3b.  Președintele prezintă Parlamentului European un raport privind performanțele 

Oficiului OAREC, atunci când este invitat să facă acest lucru. 

 

Articolul 7 

Ședințele Consiliului de administrație 
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1.  Președintele convoacă ședințele Consiliului de administrație. 

 

2.  Directorul Oficiului OAREC participă la deliberări, fără a avea drept de vot. 

 

3.  Consiliul de administrație se reunește în ședință ordinară de cel puțin două ori pe an. 

În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a 

cel puțin o treime din membrii săi. 

 

4.  Consiliul de administrație poate invita să participe la ședințele sale, în calitate de 

observator, orice persoană a cărei opinie poate fi de interes. 

 

5.  Membrii și supleanții Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului 

propriu de procedură, să fie asistați, la ședințe, de consultanți sau de experți. 

 

6.  Oficiul OAREC asigură secretariatul Consiliului de administrație. 

 

Articolul 8 

Regulile de vot ale Consiliului de administrație 

 

1.  ▌ Consiliul de administrație adoptă decizii cu majoritatea membrilor cu drept de vot, 

cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament. 

 

2.  Fiecare membru cu drept de vot dispune de un singur vot. În absența unui membru cu 

drept de vot, dreptul de vot al acestuia poate fi exercitat de către supleantul său. 

 

3.  Președintele participă la vot. 

 

4.  Directorul ▌ nu participă la vot. 

 

5.  Regulamentul de procedură al Consiliului de administrație stabilește în mod detaliat 

modalitățile de vot, în special condițiile în care un membru poate reprezenta un alt membru. 
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SECȚIUNEA 4 

DIRECTORUL ▌ 

 

Articolul 9 

Responsabilitățile directorului ▌ 

 

1.  Directorul este responsabil cu gestionarea Oficiului OAREC. Directorul ▌ răspunde 

în fața Consiliului de administrație. 

 

2.  Fără a aduce atingere competențelor ▌ Consiliului de administrație, directorul ▌ își 

îndeplinește atribuțiile în mod independent și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la 

nicio instituție a Uniunii, de la niciun guvern, ARN sau vreo altă entitate publică sau 

privată. 

 

3.  Directorul ▌ prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a 

îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul îi poate solicita 

directorului ▌ să prezinte un raport cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sale. 

 

▌5.  Directorul ▌ este responsabil de îndeplinirea sarcinilor Oficiului OAREC, urmând 

orientările oferite de Consiliul de administrație. În special, directorul ▌ este responsabil de: 

 

(a)  administrarea curentă a Oficiului OAREC; 

 

(b)  punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul de administrație; 

 

(c) elaborarea documentului unic de programare și prezentarea acestuia Consiliului de 

administrație; 

 

(d)  punerea în aplicare a documentului unic de programare și prezentarea către Consiliul 

de administrație a unui raport cu privire la punerea în aplicare a acestui document; 

 

(e)  elaborarea raportului anual consolidat privind activitățile Oficiului OAREC și 

prezentarea acestuia Consiliului de administrație, spre evaluare și adoptare; 

 

(f)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și a 

evaluărilor interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și 

prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, o dată pe an, precum și 

în mod periodic către Consiliul de administrație; 

 

(g)  protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de 

combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin realizarea de controale 

eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, 

după caz, prin măsuri eficace, proporționale și disuasive de natură administrativă, inclusiv 

prin sancțiuni financiare; 

 

(h)  elaborarea unei strategii antifraudă a Oficiului OAREC și prezentarea acesteia 

Consiliului de administrație, spre aprobare; 
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(i) elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile Oficiului OAREC; 

 

(j) elaborarea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Oficiului 

OAREC și execuția bugetului său. 

 

5a.  Directorul îi asistă pe președintele Consiliului autorităților de reglementare și pe 

președintele Consiliului de administrație la pregătirea reuniunilor organismelor lor 

respective. Directorul participă, fără drept de vot, la lucrările Consiliului autorităților de 

reglementare și ale Consiliului de administrație. 

 

5b.  Directorul, sub supravegherea Consiliului de administrație, ia toate măsurile 

necesare, în special în ceea ce privește adoptarea instrucțiunilor administrative interne și 

publicarea comunicărilor, pentru a garanta funcționarea Oficiului OAREC în 

conformitate cu prezentul regulament. 

 

6.  De asemenea, directorul ▌ este responsabil de luarea deciziei privind necesitatea 

detașării, în scopul îndeplinirii sarcinilor Oficiului OAREC într-un mod eficient și eficace, a 

unuia sau a mai multor membri ai personalului în unul sau în mai multe state membre. 

Decizia de a înființa un birou local necesită acordul prealabil al ▌ Consiliului de 

administrație și al statului membru (statelor membre) în cauză. Decizia respectivă precizează 

sfera activităților care urmează să fie efectuate în cadrul respectivului birou local, astfel încât 

să se evite costurile inutile și dublarea funcțiilor administrative ale OAREC. Înainte ca o 

astfel de decizie să poată fi adoptată, se stabilește în programul multianual de activitate 

menționat la articolul 15 alineatul (4) impactul deciziei în ceea ce privește alocarea de 

personal și bugetul. 
 

 

Articolul 9a 

Numirea directorului 

 

1.  Directorul este numit de către Consiliul de administrație, dintr-o listă de candidați 

propusă de președinte, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente, pe baza 

meritelor, a competențelor manageriale și a competențelor și experienței relevante în 

domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. 

 

2.  Pentru încheierea contractului cu directorul, Oficiul OAREC este reprezentat de 

președintele Consiliului de administrație. 

 

3.  Înainte de a fi numit în funcție, eligibilitatea candidatului selectat de către 

Consiliul de administrație face obiectul unui aviz fără caracter obligatoriu al 

Parlamentului European. În acest scop, comisia competentă a Parlamentului European 

invită candidatul selectat de Consiliul de administrație să facă o declarație în fața comisiei 

parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii săi. 
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4.  Durata mandatului directorului este de patru ani. Până la sfârșitul acestei perioade, 

președintele realizează o evaluare a performanțelor directorului și a sarcinilor și 

provocărilor OAREC. Evaluarea este înaintată Parlamentului European și Consiliului. 

 

5.  Consiliul de administrație, ținând seama de evaluarea menționată la alineatul (4), 

poate prelungi o singură dată mandatul directorului pentru o perioadă de cel mult șase 

ani. 

 

6.  Consiliul de administrație informează Parlamentul European dacă intenționează să 

prelungească mandatul directorului. Cu o lună înainte de o astfel de prelungire prevăzută, 

Parlamentul European poate emite un aviz fără caracter obligatoriu privind prelungirea. 

În acest scop, directorul poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a 

Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acesteia. 

 

7.  Un director al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă 

procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei totale a mandatului 

său. 

 

8.  Dacă mandatul directorului nu este prelungit, acesta rămâne în funcție până la 

numirea succesorului său. 

 

9.  Directorul poate fi demis din funcție numai printr-o decizie a Consiliului de 

administrație, la propunerea unei treimi din membrii săi. 

 

10.  Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului 

sau demiterea din funcție a directorului cu o majoritate de două treimi dintre membrii săi 

cu drept de vot. 
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CAPITOLUL III 

ÎNTOCMIREA ȘI STRUCTURA BUGETULUI OFICIULUI OAREC 

 

SECȚIUNEA 1 

DOCUMENTUL UNIC DE PROGRAMARE 

 

Articolul 15 

Programarea anuală și multianuală 

 

1.  În fiecare an, directorul ▌ elaborează un proiect de document de programare care 

conține programarea anuală și multianuală („documentul unic de programare”), în 

conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei și 

ținând seama de orientările stabilite de Comisie24. 

 

Până la data de 31 ianuarie, Consiliul de administrație adoptă proiectul de document unic de 

programare și îl transmite Comisiei pentru ca aceasta să își prezinte avizul. Proiectul de 

document unic de programare se transmite, de asemenea, Parlamentului European și 

Consiliului. 

 

Consiliul de administrație adoptă ulterior documentul unic de programare, ținând seama de 

avizul Comisiei. Consiliul de administrație transmite Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei documentul, precum și orice versiune ulterioară actualizată a acestuia. 

 

Documentul unic de programare devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general și, 

dacă este necesar, se ajustează în mod corespunzător. 

 

2.  Programul anual de activitate include obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, 

inclusiv indicatorii de performanță. Acesta include, de asemenea, o descriere a acțiunilor care 

urmează să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei 

acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. 

Programul anual de activitate este în concordanță cu programul anual de activitate al 

OAREC menționat la articolul 2f alineatul (4) și cu programul multianual de activitate 

menționat la alineatul (4). Acesta indică în mod clar sarcinile care au fost adăugate, 

modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. 

 

3.   ▌ Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate după adoptarea 

programului anual de activitate al OAREC și ori de câte ori OAREC primește o nouă 

sarcină. 

Orice modificare substanțială a programului anual de activitate se adoptă prin aceeași 

procedură precum cea aplicată pentru programul anual de activitate inițial. Consiliul de 

administrație poate delega directorului ▌ competența de a aduce modificări nesubstanțiale 

programului anual de activitate. 

                                                 
24 Comunicarea Comisiei privind orientările referitoare la documentul de programare pentru agențiile 

descentralizate și modelul pentru raportul anual de activitate consolidat pentru agențiile descentralizate [C(2014) 

9641]. 
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4.  Programul multianual de activitate stabilește programarea strategică globală, inclusiv 

obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. De asemenea, acesta 

stabilește programarea resurselor, inclusiv bugetul multianual și personalul. 

 

Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după 

caz, în special pentru a ține seama de rezultatul evaluării menționate la articolul 38. 

 

5.  Programarea anuală și/sau multianuală include strategia Oficiului OAREC privind 

relațiile cu organismele, agențiile, oficiile și grupurile consultative competente ale Uniunii, cu 

autoritățile competente din țări terțe și/sau cu organizații internaționale, astfel cum se 

menționează la articolul 26, acțiunile legate de strategia menționată și precizarea resurselor 

aferente. 

 

Articolul 16 

Întocmirea bugetului 

 

1.  În fiecare an, directorul ▌ elaborează un proiect estimativ provizoriu al veniturilor și 

cheltuielilor Oficiului OAREC pentru exercițiul financiar următor, care conține schema de 

personal, și îl transmite Consiliului de administrație. 

 

▌  

 

3.  Directorul ▌ trimite Comisiei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, proiectul de 

buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor Oficiului OAREC. Informațiile conținute în 

proiectul de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor Oficiului OAREC și în proiectul 

documentului unic de programare menționat la articolul 15 alineatul (1) trebuie să fie 

coerente. 

 

4.  Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, odată cu proiectul 

de buget general al Uniunii. 

 

5.  Pe baza proiectului de buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul de buget general 

al Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru schema de personal și valoarea 

contribuției care urmează să fie suportată din bugetul general și prezintă acest proiect 

autorității bugetare în conformitate cu articolele 313 și 314 din tratat. 

 

6.  Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru contribuția acordată Oficiului 

OAREC. 

 

7.  Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a Oficiului OAREC. 

 

8.  Bugetul Oficiului OAREC este adoptat de Consiliul de administrație. Acesta devine 

definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii. Dacă este necesar, se ajustează 

în mod corespunzător. 

 

9.  Pentru orice proiect imobiliar care poate avea un impact semnificativ asupra bugetului 
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Oficiului OAREC, se aplică dispozițiile Regulamentului delegat (UE) nr. 1271/2013 al 

Comisiei. 

 

SECȚIUNEA 2 

EXECUȚIA ȘI PREZENTAREA BUGETULUI ȘI CONTROLUL BUGETAR 

 

Articolul 17 

Structura bugetului 

 

1.  Se întocmesc și se înscriu în bugetul Oficiului OAREC estimări ale tuturor veniturilor 

și cheltuielilor acestuia, pentru fiecare exercițiu financiar, care corespunde anului 

calendaristic. 

 

2.  Bugetul Oficiului OAREC este echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile. 

 

3.  Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile Oficiului OAREC cuprind: 

 

(a)  o contribuție din partea Uniunii; 

 

(b)  orice contribuție financiară voluntară din partea statelor membre sau a ANR-urilor; 

 

(c)  taxe pentru publicații și orice alt serviciu furnizat de către Oficiul OAREC; 

 

(d)  eventuale contribuții din partea țărilor terțe sau a autorităților de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor electronice din țările terțe care participă la 

activitatea Oficiului OAREC, astfel cum se prevede la articolul 26. 

 

4.  Cheltuielile Oficiului OAREC includ cheltuielile cu personalul, cheltuielile 

administrative și de infrastructură, precum și cheltuielile de funcționare. 

 

Articolul 18 

Execuția bugetului 

 

1.  Directorul ▌ asigură execuția bugetului Oficiului OAREC. 

 

2.  În fiecare an, directorul ▌ transmite autorității bugetare toate informațiile relevante 

pentru concluziile procedurilor de evaluare. 

 

Articolul 18a 

Raportul anual de activitate consolidat 
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1.  În fiecare an, directorul elaborează un proiect de raport anual de activitate 

consolidat al Oficiului OAREC, în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul delegat 

(UE) nr. 1271/2013 al Comisiei și ținând seama de orientările stabilite de Comisie25. 

Consiliul de administrație adoptă și realizează o evaluare a raportului anual de activitate 

consolidat și transmite atât raportul, cât și evaluarea, până la data de 1 iulie a fiecărui an, 

Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi. Raportul anual 

consolidat privind activitățile Oficiului OAREC este prezentat Parlamentului și Consiliului 

de către director, în cursul unei ședințe publice. Raportul anual de activitate consolidat 

este făcut public. 

 

2.  Raportul anual de activitate consolidat cuprinde în special informații privind 

punerea în aplicare a programului anual de activitate al Oficiului OAREC, bugetul și 

resursele de personal, sistemele de gestionare și de control intern, observațiile Curții de 

Conturi Europene, situația contabilă și raportul privind gestiunea bugetară și financiară, 

precum și o declarație a ordonatorului de credite în care se oferă o garanție rezonabilă. 

 

 

Articolul 19 

Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune 

 

1.  Până la data de 1 martie a exercițiului financiar următor, contabilul Oficiului OAREC 

trimite conturile provizorii contabilului Comisiei și Curții de Conturi. 

 

2.  Până la data de 31 martie a exercițiului financiar următor, Oficiul OAREC trimite 

raportul privind gestiunea bugetară și financiară Parlamentului European, Consiliului și Curții 

de Conturi. 

 

3.  La primirea observațiilor Curții de Conturi privind conturile provizorii ale Oficiului 

OAREC, contabilul Oficiului OAREC întocmește conturile finale ale Oficiului OAREC pe 

propria răspundere. Directorul ▌ prezintă conturile finale Consiliului de administrație în 

vederea obținerii unui aviz. 

 

4.  Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale Oficiului 

OAREC. 

 

5.  Până la data de 1 iulie următoare încheierii fiecărui exercițiu financiar, directorul ▌ 

trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi conturile finale 

împreună cu avizul Consiliului de administrație. 

 

6.  Oficiul OAREC publică conturile finale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până 

la data de 15 noiembrie a anului următor. 

 

                                                 
25 Comunicarea Comisiei privind orientările referitoare la documentul de programare pentru agențiile 

descentralizate și modelul pentru raportul anual de activitate consolidat pentru agențiile descentralizate 

[C(2014) 9641]. 
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7.  Până la 30 septembrie, directorul ▌ trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile 

acesteia. Directorul ▌ trimite acest răspuns și Consiliului de administrație. 

 

8.  Directorul ▌ prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, toate 

informațiile necesare pentru a facilita aplicarea procedurii de descărcare de gestiune pentru 

exercițiul financiar în cauză, în conformitate cu articolul 165 alineatul (3) din Regulamentul 

financiar 26. 

 

9.  La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul 

European acordă directorului ▌, înainte de data de 15 mai a anului N + 2, descărcarea de 

gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N. 

 

Articolul 20 

Normele financiare 

 

Normele financiare aplicabile Oficiului OAREC se adoptă de către Consiliul de 

administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu fac derogare de la Regulamentul (UE) 

nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este în mod specific necesară 

pentru funcționarea Oficiului OAREC și cu acordul prealabil al Comisiei. 

 

 

CAPITOLUL IV 

PERSONALUL 

 

Articolul 21 

Dispoziții generale 

 

Personalului Oficiului OAREC i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil 

celorlalți agenți și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în 

aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți. 

 

 

Articolul 22 

Directorul 

 

1.  Directorul ▌ este angajat ca agent temporar al Oficiului OAREC în temeiul 

articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți. 

 

▌ 
Articolul 23 

Experții naționali detașați și alte categorii de personal 

 

1.  Oficiul OAREC poate folosi experți naționali detașați sau alte categorii de personal 

                                                 
26 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 

octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012). 
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care nu sunt angajați ai Oficiului OAREC. Acestor categorii de personal nu li se aplică 

Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți. 

 

2.  Consiliul de administrație adoptă o decizie care prevede norme privind detașarea 

experților naționali la Oficiul OAREC. 

 

 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

▌ 

Articolul 25 

Privilegii și imunități 

 

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică Oficiului OAREC și 

personalului său. 

 

Articolul 26 

Cooperarea cu organisme ale Uniunii, cu țări terțe și cu organizații internaționale 

 

1.  În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul 

regulament și îndeplinirea sarcinilor care îi revin, fără a aduce atingere competențelor 

respective ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, OAREC și Oficiul OAREC pot 

coopera cu organisme, agenții, oficii și grupuri consultative competente ale Uniunii, cu 

autoritățile competente din țări terțe și/sau cu organizații internaționale. 

 

▌  

 

2.  OAREC și Oficiul OAREC sunt deschise participării autorităților de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor electronice din țările terțe care au încheiat acorduri cu 

Uniunea Europeană în acest sens. 

 

În baza dispozițiilor relevante ale acestor acorduri, se elaborează înțelegeri care să precizeze, 

în special, caracterul, amploarea și modalitatea participării acestor autorități de reglementare 

ale țărilor terțe în cauză la activitatea OAREC și a Oficiului OAREC, inclusiv reprezentarea 

țărilor terțe în Consiliul autorităților de reglementare și în grupurile de lucru și Consiliul 

de administrație, precum și dispoziții referitoare la participarea la inițiativele puse în practică 

de Oficiul OAREC, la contribuțiile financiare și la personal. În ceea ce privește chestiunile 

legate de personal, astfel de acorduri respectă, în orice caz, Statutul funcționarilor. 

 

3.  Ca parte a documentului unic de programare, Consiliul de administrație adoptă o 

strategie privind relațiile cu organismele, agențiile, oficiile și grupurile consultative 

competente ale Uniunii, cu autoritățile competente din țări terțe și/sau cu organizații 

internaționale în privința chestiunilor care intră în domeniul de competență al Oficiului 

OAREC. ▌ 
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Articolul 27 

Accesul la documente 

 

1.  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului27 se 

aplică documentelor deținute de OAREC și de Oficiul OAREC. 

 

1a.  În termen de [șase luni de la data aplicării prezentului regulament], Consiliul 

autorităților de reglementare și Consiliul de administrație adoptă normele detaliate de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. 

 

2.  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAREC și Oficiul OAREC este 

reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al 

Consiliului28. 

 

2a.  În termen de [șase luni de la data aplicării prezentului regulament], Consiliul 

autorităților de reglementare și Consiliul de administrație stabilesc măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 45/2001 de către OAREC și Oficiul OAREC, inclusiv măsuri 

referitoare la numirea unui responsabil cu protecția datelor în cadrul Oficiului OAREC. 

Măsurile respective se stabilesc după consultarea Autorității Europene pentru Protecția 

Datelor. 

 

▌ 

Articolul 27a 

Transparența și comunicarea 

 

1.  OAREC și Oficiul OAREC își desfășoară activitățile cu un înalt nivel de 

transparență. OAREC și Oficiul OAREC se asigură că publicul și orice parte interesată 

primesc informații adecvate, obiective, fiabile și ușor accesibile, în special cu privire la 

sarcinile lor și la rezultatele activității lor. 

 

2.  OAREC, sprijinit de Oficiul OAREC, poate desfășura activități de comunicare din 

proprie inițiativă, în limitele domeniului său de competență. Alocarea resurselor pentru 

activități de comunicare în cadrul bugetului Oficiului OAREC nu se face în detrimentul 

îndeplinirii cu eficacitate a sarcinilor OAREC menționate la articolul 2. Activitățile de 

                                                 
27 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind 

accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, 

p. 43). 

28 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 

privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și 

organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1). 
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comunicare ale Oficiului OAREC se efectuează în conformitate cu planurile de 

comunicare și diseminare relevante adoptate de Consiliul de administrație. 

 

Articolul 28 

Tratamentul confidențial 

 

1.  Fără a aduce atingere articolului 27 alineatul (1), OAREC și Oficiul OAREC nu 

divulgă terților informațiile pe care le prelucrează sau pe care le primesc și pentru care s-a 

cerut, printr-o solicitare motivată, un tratament confidențial, integral sau parțial. 

 

2.  Membrii Consiliului de administrație, Consiliului autorităților de reglementare și 

grupurilor de lucru, precum și observatorii și alți participanți la reuniunile acestor 

organisme, directorul ▌, experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt 

angajate de Oficiul OAREC ▌ respectă cerințele de confidențialitate conform articolului 339 

din tratat, chiar și după încetarea atribuțiilor lor. 

 

3.  Consiliul autorităților de reglementare și Consiliul de administrație stabilesc 

modalitățile practice de punere în aplicare a normelor referitoare la confidențialitate 

menționate la alineatele (1) și (2). 

 

Articolul 29 

Normele de securitate privind protejarea informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile 

neclasificate 

 

OAREC și Oficiul OAREC își adoptă norme proprii de securitate care sunt echivalente cu 

normele de securitate ale Comisiei pentru protecția informațiilor clasificate ale Uniunii 

Europene (IUEC) și a informațiilor sensibile neclasificate, printre altele, dispoziții privind 

schimbul, prelucrarea și stocarea unor astfel de informații conform dispozițiilor Deciziilor 

(UE, Euratom) 2015/44329 și (UE, Euratom) 2015/44430 ale Comisiei. Alternativ, Oficiul 

OAREC poate adopta o decizie de aplicare a normelor Comisiei pe o bază mutatis mutandis. 

 

Articolul 30 

Schimbul de informații 

 

1.  Pe baza unei cereri justificate în mod corespunzător din partea OAREC sau a 

Oficiului OAREC, Comisia și ANR-urile furnizează OAREC sau Oficiului OAREC toate 

informațiile necesare, în timp util și cu exactitate, pentru îndeplinirea sarcinilor lor, cu 

condiția ca acestea să aibă în mod legal acces la informațiile relevante și ca solicitarea de 

informații să fie necesară în legătură cu natura sarcinii în cauză. 

 

                                                 
29  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în 

cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41). 
30  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de 

securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53). 
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OAREC și Oficiul OAREC pot solicita, de asemenea, ANR-urilor să le transmită informațiile 

la intervale regulate și în formate specificate. Astfel de cereri se fac, în cazul în care este 

posibil, utilizându-se formate comune de raportare. 

 

2.  La cererea justificată în mod corespunzător a Comisiei sau a unei ANR, OAREC și 

Oficiul OAREC furnizează, în timp util și cu exactitate, toate informațiile necesare care să îi 

permită Comisiei sau ANR îndeplinirea sarcinilor sale, pe baza principiului cooperării 

sincere. 

 

3.  Înainte de a solicita informații în conformitate cu prezentul articol și pentru a evita 

duplicarea obligațiilor de raportare, OAREC și Oficiul OAREC țin seama de orice informație 

relevantă existentă aflată la dispoziția publicului. 

 

4.  În cazul în care informațiile nu sunt disponibile sau nu sunt puse la dispoziție de către 

ANR în timp util ori în situațiile în care o solicitare directă a OAREC s-ar dovedi mai 

eficientă și mai puțin împovărătoare, OAREC poate adresa o cerere bine întemeiată și 

motivată altor autorități sau direct întreprinderilor în cauză care furnizează rețele și servicii de 

comunicații electronice, precum și infrastructura asociată. 

 

OAREC informează ANR-urile relevante cu privire la cereri, în conformitate cu dispozițiile 

prezentului alineat.  

La cererea OAREC, ANR-urile acordă asistență OAREC în procesul de colectare a acestor 

informații. 

 

4a.  Oficiul OAREC creează și gestionează un sistem de informare și comunicare având 

cel puțin următoarele funcții de tip „ghișeu unic”: 

 

(a)  un punct de intrare unic prin care o întreprindere care face obiectul unei 

autorizări generale, atunci când acest lucru este cerut de statul membru, își 

prezintă notificarea pentru a fi transmisă de către OAREC către ANR-uri; 

 

(b)  o platformă comună de schimb de informații, care oferă OAREC, Comisiei și ANR-

urilor informațiile necesare pentru punerea în aplicare consecventă a cadrului 

Uniunii pentru comunicații electronice; 

 

(c)  un sistem de alertă timpurie, în măsură să identifice într-un stadiu incipient nevoile 

de coordonare între deciziile care trebuie luate de ANR-uri. 

 

Consiliul de administrație adoptă specificațiile tehnice și funcționale și un plan pentru a 

institui acest sistem. Acesta este creat fără a aduce atingere drepturilor de proprietate 

intelectuală și nivelului de confidențialitate cerut. 

 

Aceste sisteme de informare și comunicare devin funcționale până la... [12 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentului regulament]. 
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Articolul 31 

Declarația de interese 

 

1.  Membrii Consiliului de administrație și ai Consiliului autorităților de reglementare, 

membrii Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, directorul ▌, experții naționali detașați 

și alte categorii de personal care nu sunt angajate de Oficiul OAREC întocmesc, fiecare în 

parte, o declarație anuală în care precizează angajamentele lor și absența sau prezența 

oricăror interese directe sau indirecte care ar putea aduce atingere independenței lor. 

 

Declarațiile sunt corecte și complete, sunt depuse în scris și sunt actualizate ori de câte ori 

este nevoie. Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului autorităților de reglementare, 

ale membrilor Consiliului de administrație și ale directorului ▌ sunt făcute publice. 

 

2.  Membrii Consiliului de administrație, ai Consiliului autorităților de reglementare și 

ai grupurilor de lucru și observatorii sau alți participanți la reuniunile acestor organisme, 

membrii Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, directorul ▌, experții naționali detașați 

și alte categorii de personal care nu sunt angajate de Oficiul OAREC ▌ declară, fiecare în 

parte, corect și complet, cel târziu la începutul fiecărei ședințe, toate interesele care ar putea 

aduce atingere independenței lor în ceea ce privește punctele înscrise pe ordinea de zi și se 

abțin de la participarea la dezbaterile referitoare la punctele respective și de la votul în 

legătură cu acestea. 

 

3.  Consiliul autorităților de reglementare și Consiliul de administrație adoptă norme de 

prevenire și gestionare a conflictelor de interese și, în special, modalitățile practice legate de 

dispozițiile menționate la alineatele (1) și (2). 

 

Articolul 32 

Combaterea fraudei 

 

1.  Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului31, 

până la ... [ șase luni de intrarea în vigoare a prezentului regulament], Oficiul OAREC aderă 

la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 privind investigațiile interne desfășurate de 

OLAF și adoptă dispozițiile corespunzătoare care se aplică tuturor angajaților Oficiului 

OAREC, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv. 

 

2.  Curtea de Conturi a Europeană are competența de a efectua audituri, pe baza 

documentelor și la fața locului, cu privire la toți beneficiarii de granturi, contractanții și 

subcontractanții care au primit fonduri ale Uniunii de la Oficiul OAREC. 

 

                                                 
31 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului 

(Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1). 
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3.  OLAF poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a 

stabili dacă s-a comis o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care 

afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un grant sau cu un contract finanțat 

de Oficiul OAREC, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului32. 

 

4.  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare 

cu autoritățile competente din țări terțe și cu organizații internaționale, contractele, acordurile 

de grant și deciziile Oficiului OAREC privind granturile conțin dispoziții care împuternicesc 

în mod expres Curtea de Conturi Europeană și OLAF să efectueze astfel de audituri și 

investigații, conform competențelor care le revin. 

 

Articolul 33 

Răspunderea 

 

1.  Răspunderea contractuală a Oficiului OAREC este reglementată de legislația 

aplicabilă contractului în cauză. 

 

2.  Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe în temeiul 

oricărei clauze de arbitraj cuprinse în contractele încheiate de către Oficiul OAREC. 

 

3.  În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune 

legislațiilor statelor membre, Oficiul OAREC repară orice prejudiciu provocat de 

departamentele sau membrii personalului său în executarea atribuțiilor lor. 

 

4.  Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă în litigiile privind acordarea de 

despăgubiri pentru prejudiciile menționate la alineatul (3). 

 

5.  Răspunderea personală a angajaților față de Oficiul OAREC este reglementată de 

dispozițiile aplicabile acestora prevăzute în Statutul funcționarilor sau în Regimul aplicabil 

celorlalți agenți. 

 

Articolul 34 

Investigațiile administrative 

 

Activitățile OAREC și ale Oficiului OAREC fac obiectul investigațiilor efectuate de 

Ombudsmanul European în conformitate cu dispozițiile articolului 228 din tratat. 

 

Articolul 35 

Regimul lingvistic 

 

                                                 
32 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și 

inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților 

Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2). 
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1.  Dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 1/5833 se aplică Oficiului OAREC. 

 

2.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Oficiului OAREC sunt asigurate 

de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene. 

▌ 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII ▌ FINALE 

 

Articolul 37 

Acordul privind sediul și condițiile de funcționare pentru Oficiul OAREC 

 

1. Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea Oficiului OAREC în statul membru gazdă și 

facilitățile care trebuie puse la dispoziție de către statul respectiv, precum și normele specifice 

aplicabile în statul membru gazdă cu privire la director, la membrii Consiliului de 

administrație, la personalul Oficiului OAREC și la membrii familiilor acestora sunt prevăzute 

într-un acord privind sediul încheiat între Oficiul OAREC și statul membru gazdă. 

 

2. Statul membru care găzduiește Oficiul OAREC oferă condițiile necesare pentru a asigura o 

funcționare corespunzătoare și eficientă a Oficiului OAREC, inclusiv școlarizare în mai 

multe limbi și de orientare europeană și conexiuni de transport corespunzătoare. 

 

Articolul 38 

Evaluarea 

 

1.  Până la [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, o 

dată la cinci ani, Comisia realizează o evaluare a experienței dobândite din funcționarea 

OAREC și a Oficiului OAREC. În conformitate cu orientările Comisiei, activitatea Oficiului 

OAREC este evaluată în raport cu obiectivele, mandatul, sarcinile și amplasamentul. 

Evaluarea analizează, în special, eficacitatea structurii instituționale și organizaționale a 

OAREC și a Oficiului OAREC și capacitatea sa de a îndeplini toate sarcinile și în special 

de a asigura punerea coerentă în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile 

electronice, eventuala necesitate de a modifica structura sau mandatul OAREC și Oficiului 

OAREC și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. 

 

2.  În cazul în care consideră că funcționarea în continuare a OAREC și a Oficiului 

OAREC nu se mai justifică în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile sale, Comisia poate 

propune modificarea în mod corespunzător sau abrogarea prezentului regulament. 

 

3.  Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație 

un raport privind rezultatele evaluării. Rezultatele evaluării sunt făcute publice. 

 

 

                                                 
33 Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice 

Europene (JO L 17, 6.10.1958, p. 385). 
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Articolul 39 

Dispoziții tranzitorii 

 

1.  Oficiul OAREC succedă Oficiului care a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009 ▌ în ceea ce privește toate aspectele legate de proprietate, acorduri, obligații 

legale, contracte de muncă, angajamente financiare și răspunderi. 

 

În special, prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului 

Oficiului instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1211/2009. Contractele membrilor 

personalului pot fi reînnoite în temeiul prezentului regulament în conformitate cu Statutul 

funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți și în conformitate cu constrângerile 

bugetare ale Oficiului OAREC. 

 

▌3.  Contractul de muncă al directorului administrativ numit în baza Regulamentului (CE) 

nr. 1211/2009 se încheie la sfârșitul mandatului său▌. Consiliul de administrație îl poate 

numi în calitate de director pentru o perioadă de cel mult patru ani. Dispozițiile articolului 

9a alineatele (4), (5) și (6) se aplică mutatis mutandis.▌ 

4.  Consiliul de administrație menționat la articolul 4 este format din membrii 

Comitetului de gestionare prevăzut la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1211/2009, până 

la numirea în funcție a unor noi reprezentanți. 

 

4a.  Președintele și vicepreședinții Consiliului autorităților de reglementare menționați 

la articolul 2d care au fost numiți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 

rămân în funcție pe perioada rămasă din mandatul lor de un an. Numirile ulterioare ale 

președintelui și ale vicepreședinților care sunt realizate de Consiliul autorităților de 

reglementare înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] sunt 

respectate. 

 

5. Procedura de descărcare de gestiune în ceea ce privește bugetul aprobat în temeiul 

articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 se desfășoară în conformitate cu normele 

stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1211/2009. 
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Articolul 40 

Abrogarea 

 

Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 se abrogă.  

Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 ▌ se interpretează ca trimiteri la prezentul 

regulament ▌. 

 

Articolul 41 

Intrarea în vigoare 

 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

 

Prezentul regulament se aplică de la [...]. 

 

Articolele 2h-2k se aplică de la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

 

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre.  

 

Adoptat la Bruxelles,  

 

 

 

 

 

 

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu  

Președintele       Președintele 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Situația actuală 

 

Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice 

(OAREC) și Oficiul au fost instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2009, ca parte din 

„Pachetul privind telecomunicațiile”. 

 

OAREC nu este o agenție a UE. În schimb, acesta este alcătuit dintr-un Consiliu al 

autorităților de reglementare, compus din reprezentanți ai autorităților naționale de 

reglementare (ANR), instituite în fiecare stat membru. În consecință, OAREC este bine 

ancorat în realitatea celor 28 de piețe naționale de telecomunicații și este în măsură să 

furnizeze expertiza necesară. OAREC are drept scop asigurarea punerii în aplicare coerente a 

cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice, de exemplu, prin diseminarea 

bunelor practici și prin emiterea de orientări și avize, oferă consultanță autorităților naționale 

de reglementare și instituțiilor UE și îndeplinește alte sarcini care i-au fost atribuite prin 

cadrul de reglementare.  

 

Oficiul OAREC este o agenție descentralizată a UE, cu sediul la Riga. Sarcina principală a 

Oficiului este de a furniza servicii de sprijin administrativ și profesional către OAREC.  

 

Propunerea Comisiei 

 

Principalul obiectiv al propunerii Comisiei este acela de a transforma OAREC și Oficiul 

OAREC într-o singură agenție a UE. Consiliul autorităților de reglementare ar urma să devină 

Consiliul de administrație al agenției, iar directorul administrativ al Oficiului ar urma să 

devină directorul executiv. 

 

Potrivit Comisiei, propunerea ar urma să asigure pentru OAREC o structură de guvernanță 

adecvată și eficientă, mandatul și instrumentele necesare pentru asigurarea punerii în aplicare 

coerente a cadrului de reglementare. Un alt aspect al propunerii este de a alinia structura, 

guvernanța, funcționarea, programarea și responsabilitatea OAREC la Declarația comună a 

Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate din 19 

iulie 2012 – așa-numita „abordare comună”. 

 

Menținerea echilibrului instituțional 

 

Raportorul consideră că schimbările instituționale ar trebui evitate, cu excepția cazului când 

ele sunt absolut necesare. În cazul OAREC, raportorul este de părere că actuala structură 

funcționează bine și că permite să se profite la nivel european de know-how-ul național . 

Acest lucru se datorează faptului că membrii Consiliului autorităților de reglementare au 

experiență practică cotidiană în domeniul reglementării telecomunicațiilor în țările lor de 

origine și pot pune în comun aceste experiențe  în cadrul OAREC pentru a realiza o sinergie 

foarte eficientă. 

 

În acest sens, obiectivul principal al proiectului de raport este menținerea Consiliului 

autorităților de reglementare ca organism independent, în loc să se permită transformarea 
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acestuia într-o veritabilă agenție a UE. OAREC ar trebui menținut departe de influența 

Comisiei, pentru a evita perturbarea echilibrului instituțional actual. 

 

În plus, în comparație cu propunerea Comisiei, raportorul propune ca rolul Parlamentului 

European în ceea ce privește numirea directorului Oficiului OAREC să fie menținut. 

  

Flexibilitate și soliditate în viitor 

 

Propunerea de regulament privind OAREC a Comisiei este, într-o anumită măsură, direct 

legată de cealaltă propunere privind „Codul comunicațiilor electronice” și la ambele dosare ar 

trebui să se lucreze în paralel, prin intermediul procedurii legislative. Cu toate acestea, 

raportorul consideră că importanța alinierii ar putea fi minimalizată în această etapă timpurie. 

Este în special cazul noilor sarcini care îi vor fi alocate OAREC prin Codul comunicațiilor 

electronice. În plus, raportul vizează să se asigure că nu este necesar ca regulamentul să fie 

modificat de fiecare dată când un alt act legislativ al UE este modificat pentru a conferi 

OAREC o nouă sarcină. Lista lungă de sarcini ale OAREC este, prin urmare, scurtată și 

devine mai generală.  

 

Eficacitatea structurii de guvernanță 

  

Proiectul de raport conține și amendamente care să includă structurile existente în 

regulamentul UE. De exemplu, Rețeaua de contact joacă un rol important în activitatea 

curentă a OAREC, dar nu are niciun statut oficial. De asemenea, raportorul susține 

contribuția de succes a grupurilor de lucru de experți și le include în structura organizatorică 

a OAREC. Alte dispoziții care stabilesc norme atât pentru Consiliul autorităților de 

reglementare al OAREC, cât și pentru Consiliul de administrație al Oficiului OAREC sunt 

ajustate pentru a reflecta situația actuală și nevoia de continuitate, cu îmbunătățiri minore 

pentru a le face și mai eficace.  

  

În plus, raportorul este de părere că o mare parte din propunerile Comisiei de a aduce situația 

actuală în conformitate cu așa-numita „abordare comună” sunt binevenite pentru Oficiul 

OAREC, cu excepția cazului în care acestea implică sarcini administrative excesive sau 

acordarea de competențe nejustificate Comisiei.  

 

În cele din urmă, raportorul sugerează că Oficiul OAREC ar trebui să dispună de un personal 

corespunzător necesar îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, preconizând un număr total al 

personalului de 40-45 de membri până la sfârșitul perioadei 2019-2020, precum și un 

echilibru adecvat între agenții temporari și personalul extern. 

 

 

În concluzie, proiectul de raport se dorește a fi un compromis pentru păstrarea celor mai bune 

aspecte ale structurii actuale și a celor mai bune elemente din propunerea Comisiei, iar 

raportorul speră că aceasta va servi drept bază pentru un compromis în cadrul Parlamentului. 
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR 

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 

a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 

Electronice 

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) 

Raportor pentru aviz: Ivan Štefanec 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Raportorul salută propunerea Comisiei de a actualiza regulamentul privind Organismul 

Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), 

ca parte a pachetului său mai extins în materie de telecomunicații. Piața unică pentru 

comunicațiile electronice se află în centrul economiei digitale și, prin urmare, este esențial să 

se consolideze sectorul comunicațiilor electronice și să se ofere inovare și conectivitate de 

înaltă calitate în toate sectoarele economiei europene. 

Propunerea urmărește îmbunătățirea armonizării în materie de reglementare și consolidarea 

dispozițiilor referitoare la independența autorităților naționale de reglementare (ANR). 

Raportorul consideră că actualul cadru instituțional (independența ANR-urilor față de Comisie 

și față de alte instituții ale UE) și legătura fundamentală a OAREC cu membrii săi fondatori 

(ANR-urile) îi permit OAREC să ofere consultanță independentă și de specialitate și să-și 

continue cooperarea cu alte instituții ale UE.  

Consolidarea cerinței de independență privind ANR-urile ar trebui să rămână un punct central, 

pentru a asigura în viitor o reglementare imparțială și previzibilă. În plus, raportorul salută și 

propunerea de extindere a setului minim de competențe de bază atribuite ANR-urilor. Acesta 

consideră că o reducere a independenței OAREC și crearea unei agenții a UE de sine stătătoare 

ar putea scădea eficacitatea și valoarea adăugată a OAREC și ar putea încetini dezvoltarea și 

diseminarea de bune practici armonizate. 
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Prin urmare, raportorul a decis să mențină actuala structură de guvernanță pe două niveluri, cu 

OAREC, pe de o parte, și Oficiul OAREC, de cealaltă parte. Raportorul consideră că acesta 

este cel mai bun mod de a asigura activitatea eficace continuă a OAREC și de a menține un 

echilibru între Comisie, autoritățile naționale de reglementare și OAREC. OAREC ar urma să 

fie compus în continuare din reprezentanți ai autorităților naționale de reglementare din fiecare 

stat membru, oferind, astfel, posibilitatea tuturor ANR-urilor să contribuie în mod activ la 

activitatea OAREC. Ca atare, acesta ar completa sarcinile de reglementare îndeplinite la nivel 

național de autoritățile de reglementare. OAREC ar trebui să fie pe deplin răspunzător și 

transparent față de instituțiile relevante ale Uniunii Europene.  

Prin urmare, raportorul a reintrodus în regulamentul propus structura duală a OAREC și a 

Oficiului OAREC și a stabilit sarcinile adecvate și cadrul organizațional pentru fiecare dintre 

acestea. În consecință, proiectul de aviz introduce un nou articol 2a privind înființarea și 

sarcinile Oficiului OAREC, precum și noi articole 14a -14d privind organizarea Oficiului 

OAREC. În ceea ce privește OAREC și Oficiul OAREC deopotrivă, raportorul a preluat o serie 

de îmbunătățiri sugerate de Comisie, inclusiv extinderea competențelor OAREC în domeniul 

reglementării.  

AMENDAMENTE 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. În plus, structura 

de guvernanță a OAREC și a Oficiului 

OAREC este complexă și generează o 

sarcină administrativă inutilă. Pentru a 

asigura noi îmbunătățiri în materie de 

eficiență și sinergii și pentru a contribui în 

continuare la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. Pentru a asigura 

noi îmbunătățiri în materie de eficiență și 

sinergii și pentru a contribui în continuare 

la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 
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Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC și 

să consolideze structura sa de guvernanță, 

instituind OAREC ca o agenție 

descentralizată a Uniunii. Aceasta 

corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea rolului semnificativ 

îndeplinit de OAREC în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și cu directiva care 

stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări cu privire 

la diverse teme, raportarea privind 

aspectele tehnice, ținerea de registre și 

emiterea unor avize privind procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței, precum și privind 

alocarea drepturilor de utilizare a spectrului 

de frecvențe radio. 

conectivități, la promovarea concurenței în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolurile OAREC 

și ale Oficiului OAREC și să consolideze 

structura de guvernanță a acestora. Aceasta 

corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea rolului semnificativ 

îndeplinit de OAREC în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și cu directiva care 

stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări cu privire 

la diverse teme, raportarea privind 

aspectele tehnice, ținerea de registre și 

emiterea unor avize privind procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței, precum și privind 

alocarea drepturilor de utilizare a spectrului 

de frecvențe radio. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent, echilibrat și 



 

RR\1137062RO.docx 53/178 PE600.889 

 RO 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC și 

transformarea acestora într-o veritabilă 

agenție. 

nediscriminatoriu în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Agenția ar trebui să funcționeze și 

să fie administrată pe baza principiilor din 

Declarația comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei 

Europene din 19 iulie 2012 privind 

agențiile descentralizate („abordarea 

comună”)28. Având în vedere imaginea 

foarte cunoscută a OAREC și costurile pe 

care le-ar implica o modificare a 

denumirii sale, noua agenție ar trebui să 

păstreze numele OAREC. 

(9) Oficiul OAREC ar trebui să 

funcționeze și să fie administrat pe baza 

principiilor din Declarația comună a 

Parlamentului European, a Consiliului și a 

Comisiei Europene din 19 iulie 2012 

privind agențiile descentralizate 

(„abordarea comună”)28. 

__________________ __________________ 

28 Declarație comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei din 

19 iulie 2012 privind agențiile 

28 Declarație comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei din 

19 iulie 2012 privind agențiile 
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descentralizate. descentralizate. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) OAREC ar trebui să servească, de 

asemenea, ca organism de reflecție, de 

dezbatere și de consultanță pentru 

Parlamentul European, Consiliu și 

Comisie în domeniul comunicațiilor 

electronice. În consecință, OAREC ar 

trebui să ofere consultanță Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei, la 

solicitarea acestora sau din proprie 

inițiativă. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Ar trebui ca OAREC să poată 

coopera, dacă este necesar, cu alte 

organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, în special cu 

Grupul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio29, Comitetul 

european pentru protecția datelor30, Grupul 

autorităților europene de reglementare 

pentru serviciile mass-media 

audiovizuale31 și Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor32, precum și cu comitetele 

existente (precum Comitetul pentru 

comunicații și Comitetul pentru spectrul de 

frecvențe radio). Ar trebui, de asemenea, ca 

OAREC să aibă posibilitatea de a coopera 

cu autoritățile competente din țările terțe, 

(11) Ar trebui ca OAREC și Oficiul 

OAREC să poată coopera, dacă este 

necesar, cu alte organisme, agenții, oficii și 

grupuri consultative ale Uniunii, în special 

cu Grupul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio29, Comitetul 

european pentru protecția datelor30, Grupul 

autorităților europene de reglementare 

pentru serviciile mass-media 

audiovizuale31 și Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor32, precum și cu comitetele 

existente (precum Comitetul pentru 

comunicații și Comitetul pentru spectrul de 

frecvențe radio). Ar trebui, de asemenea, ca 

OAREC să aibă posibilitatea de a coopera 

cu autoritățile competente din țările terțe, 
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în special cu autoritățile de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor 

electronice și/sau cu grupuri formate din 

astfel de autorități, precum și cu organizații 

internaționale, atunci când acest lucru este 

necesar pentru a-și îndeplini sarcinile. 

în special cu autoritățile de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor 

electronice și/sau cu grupuri formate din 

astfel de autorități, precum și cu organizații 

internaționale, atunci când acest lucru este 

necesar pentru a-și îndeplini sarcinile. 

__________________ __________________ 

29 Decizia 2002/622/CE de instituire a unui 

Grup pentru politica în domeniul spectrului 

de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 

49). 

29 Decizia 2002/622/CE de instituire a unui 

Grup pentru politica în domeniul spectrului 

de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 

49). 

30 Instituit în temeiul Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

30 Instituit în temeiul Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

31 Directiva [...]. 31 Directiva [...]. 

32 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 

165, 18.6.2013, p. 41). 

32 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 

165, 18.6.2013, p. 41). 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Comparativ cu situația din trecut, 

în care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un 

comitet de gestionare, existența unui 

singur consiliu de administrație care 

definește orientările generale pentru 

activitățile OAREC și care ia decizii cu 

privire la chestiuni de reglementare și 

eliminat 
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operaționale, precum și cu privire la 

aspecte legate de gestionarea 

administrativă și bugetară ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea eficienței, a 

coerenței și a performanței agenției. În 

acest scop, din Consiliul de administrație, 

care ar trebui să îndeplinească funcțiile 

relevante, ar trebui să facă parte, pe lângă 

doi reprezentanți ai Comisiei, și șeful 

organismului colectiv din cadrul fiecărei 

ANR sau un membru al acestui organism, 

care sunt protejați de dispoziții în materie 

de concediere. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În trecut, competențele de autoritate 

împuternicită să facă numiri erau exercitate 

de vicepreședintele Comitetului de 

gestionare al Oficiului OAREC. Consiliul 

de administrație al noii agenții ar trebui să 

delege competențele relevante de autoritate 

împuternicită să facă numiri directorului 

executiv, care este autorizat să subdelege 

aceste competențe. Acest lucru ar contribui 

la o gestionare eficientă a personalului 

OAREC, precum și la asigurarea faptului 

că atât Comitetul de gestionare, cât și 

președintele și vicepreședintele se pot 

concentra asupra funcțiilor lor. 

(13) În trecut, competențele de autoritate 

împuternicită să facă numiri erau exercitate 

de vicepreședintele Comitetului de 

gestionare al Oficiului OAREC. Consiliul 

de administrație al noii agenții ar trebui să 

delege competențele relevante de autoritate 

împuternicită să facă numiri directorului, 

care este autorizat să subdelege aceste 

competențe. Acest lucru ar contribui la o 

gestionare eficientă a personalului 

OAREC, precum și la asigurarea faptului 

că atât Consiliul de administrație, cât și 

președintele și vicepreședintele se pot 

concentra asupra funcțiilor lor. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În trecut, durata mandatului (14) Având în vedere sarcinile 
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președintelui și al vicepreședinților 

Consiliului autorităților de reglementare 

era de un an. Având în vedere sarcinile 

suplimentare încredințate OAREC și 

necesitatea de a asigura programarea 

anuală și multianuală a activităților sale, 

este esențial ca președintele și 

vicepreședintele să aibă un mandat stabil și 

pe termen lung. 

suplimentare încredințate OAREC și 

necesitatea de a asigura programarea 

anuală și multianuală a activităților sale, 

este esențial ca președintele și 

vicepreședintele să aibă un mandat stabil și 

pe termen lung. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Consiliul de administrație ar trebui 

să se reunească în ședință ordinară de cel 

puțin două ori pe an. Având în vedere 

experiența dobândită și faptul că rolul 

OAREC a fost consolidat, este posibilă 

organizarea de ședințe suplimentare ale 

Consiliului de administrație. 

(15) Consiliul autorităților de 

reglementare ar trebui să se reunească în 

ședință ordinară de cel puțin patru ori pe 

an. Având în vedere experiența dobândită 

și faptul că rolul OAREC a fost consolidat, 

este posibilă organizarea de ședințe 

suplimentare ale Consiliului autorităților 

de reglementare. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

(16) Rolul directorului, care va fi 

reprezentantul legal al Oficiului OAREC, 

este esențial pentru buna funcționare a 

OAREC și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 
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mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul trebuie să aibă un mandat 

suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru OAREC. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar 

trebui să fie responsabil de organizarea 

unor grupuri de lucru și de numirea 

membrilor lor. Pentru a asigura o 

abordare echilibrată, grupurile de lucru 

ar trebui să fie coordonate și moderate de 

membri ai personalului OAREC. Listele 

de experți calificați ar trebui să fie pregătite 

în prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul autorităților de 

reglementare ar trebui să fie responsabil de 

organizarea unor grupuri de lucru și de 

numirea membrilor lor. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Întrucât OAREC are competența 

de a lua decizii cu caracter obligatoriu, 

eliminat 
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este necesar să se garanteze că orice 

persoană fizică sau juridică care face 

obiectul unei decizii a OAREC sau este 

vizată de o astfel de decizie are drept de 

contestație la o comisie pentru 

soluționarea contestațiilor, care face parte 

din agenție, dar este independentă de 

structura administrativă și de 

reglementare a acesteia. Deciziile emise 

de către Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor fiind menite să producă 

efecte juridice față de terți, o acțiune de 

control al legalității lor poate fi introdusă 

la Tribunal. Pentru a asigura condiții 

uniforme în ceea ce privește regulamentul 

de procedură al Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor, ar trebui 

conferite competențe de executare 

Comisiei. Aceste competențe ar trebui 

exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului33. 

__________________  

33 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Regulamentul delegat (UE) nr. 

1271/2013 al Comisiei34 ar trebui să se 

aplice OAREC. 

(19) Regulamentul delegat (UE) nr. 

1271/2013 al Comisiei34 ar trebui să se 

aplice Oficiului OAREC. 

__________________ __________________ 
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34 Regulamentul delegat (UE) nr. 

1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 

2013 privind regulamentul financiar cadru 

pentru organismele menționate la articolul 

208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42). 

34 Regulamentul delegat (UE) nr. 

1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 

2013 privind regulamentul financiar cadru 

pentru organismele menționate la articolul 

208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42). 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Pentru a se garanta autonomia 

OAREC, acesta ar trebui să aibă un buget 

propriu, alimentat în principal dintr-o 

contribuție din partea Uniunii. Finanțarea 

OAREC ar trebui să facă obiectul unui 

acord din partea autorității bugetare, astfel 

cum se prevede la punctul 31 din Acordul 

interinstituțional privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare 

și buna gestiune financiară35. 

(20) Pentru a se garanta autonomia 

Oficiului OAREC, acesta ar trebui să aibă 

un buget propriu, alimentat în principal 

dintr-o contribuție din partea Uniunii. 

Finanțarea OAREC ar trebui să facă 

obiectul unui acord din partea autorității 

bugetare, astfel cum se prevede la punctul 

31 din Acordul interinstituțional privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară35. 

__________________ __________________ 

35 Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară (JO C 

373, 20.12.2013, p. 1). 

35 Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară (JO C 

373, 20.12.2013, p. 1). 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) OAREC ar trebui să fie 

independent în ceea ce privește aspectele 

operative și tehnice și să aibă autonomie 

(21) Oficiul OAREC ar trebui să fie 

independent în ceea ce privește aspectele 

operative și tehnice și să aibă autonomie 
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juridică, administrativă și financiară. În 

acest scop, este necesar și oportun ca 

OAREC să fie un organism al Uniunii 

care să aibă personalitate juridică și să 

exercite competențele de executare ce îi 

sunt conferite. 

juridică, administrativă și financiară. 

 

Amendamentul   16 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) În calitate de agenție 

descentralizată a Uniunii, OAREC ar 

trebui să funcționeze în limitele 

mandatului său și ale cadrului 

instituțional existent. Aceasta nu ar trebui 

să fie percepută ca reprezentând poziția 

Uniunii în exterior sau ca impunând 

Uniunii obligații juridice. 

eliminat 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru a extinde în continuare 

punerea în aplicare coerentă a dispozițiilor 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice în domeniul de 

aplicare al OAREC, noua agenție ar trebui 

să fie deschisă participării autorităților de 

reglementare competente în domeniul 

comunicațiilor electronice din țările terțe 

care au încheiat acorduri cu Uniunea 

Europeană în acest sens, în special cele din 

statele SEE/AELS și țările candidate. 

(23) Pentru a extinde în continuare 

punerea în aplicare coerentă a dispozițiilor 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice în domeniul de 

aplicare al OAREC, OAREC și Oficiul 

OAREC ar trebui să fie deschise 

participării autorităților de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor 

electronice din țările terțe care au încheiat 

acorduri cu Uniunea Europeană în acest 

sens, în special cele din statele AELS și 

țările candidate. 

 



 

PE600.889 62/178 RR\1137062RO.docx 

RO 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) OAREC ar trebui să aibă 

posibilitatea de a participa la activități de 

comunicare în domeniul său de 

competență, care nu ar trebui efectuate în 

detrimentul sarcinilor principale ale 

OAREC și care ar trebui să se desfășoare 

în conformitate cu planurile de comunicare 

și diseminare relevante adoptate de 

Consiliul de administrație. Conținutul și 

punerea în aplicare a strategiei de 

comunicare a OAREC ar trebui să fie 

coerente, relevante și coordonate cu 

strategiile și activitățile Comisiei și ale 

celorlalte instituții, astfel încât să se țină 

cont de imaginea globală a Uniunii. 

(24) OAREC și Oficiul OAREC ar 

trebui să aibă posibilitatea de a participa la 

activități de comunicare în domeniul lor de 

competență, care nu ar trebui efectuate în 

detrimentul sarcinilor principale ale 

OAREC și ale Oficiului OAREC și care ar 

trebui să se desfășoare în conformitate cu 

planurile de comunicare și diseminare 

relevante adoptate de Consiliul de 

administrație. Conținutul și punerea în 

aplicare a strategiei de comunicare a 

OAREC și a Oficiului OAREC ar trebui să 

fie coerente și relevante în raport cu 

strategiile și activitățile Comisiei și ale 

celorlalte instituții, astfel încât să se țină 

cont de imaginea globală a Uniunii. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Pentru a-și îndeplini sarcinile în 

mod eficace, OAREC ar trebui să aibă 

dreptul să solicite toate informațiile 

necesare de la Comisie, ANR-uri și, în 

ultimă instanță, de la alte autorități și de la 

întreprinderi. Solicitările de informații ar 

trebui să fie moderate și să nu reprezinte o 

sarcină exagerată pentru destinatari. ANR-

urile, care sunt cele mai apropiate de 

piețele comunicațiilor electronice, ar trebui 

să coopereze cu OAREC și să îi furnizeze 

informații corecte și în timp util pentru a se 

(25) Pentru a-și îndeplini sarcinile în 

mod eficace, OAREC și Oficiul OAREC ar 

trebui să aibă dreptul să solicite toate 

informațiile necesare de la Comisie, ANR-

uri și, în ultimă instanță, de la alte autorități 

și de la întreprinderi. Solicitările de 

informații ar trebui să fie moderate și să nu 

reprezinte o sarcină exagerată pentru 

destinatari. ANR-urile, care sunt cele mai 

apropiate de piețele comunicațiilor 

electronice, ar trebui să coopereze cu 

OAREC și cu Oficiul OAREC și să le 
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asigura că OAREC este în măsură să își 

îndeplinească mandatul. La rândul său, 

OAREC ar trebui să comunice Comisiei și 

ANR-urilor informațiile necesare, pe baza 

principiului cooperării sincere. 

furnizeze informații corecte și în timp util 

pentru a se asigura că OAREC și Oficiul 

OAREC sunt în măsură să își 

îndeplinească mandatul. La rândul lor, 

OAREC și Oficiul OAREC ar trebui să 

comunice Comisiei și ANR-urilor 

informațiile necesare, pe baza principiului 

cooperării sincere. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Oficiul OAREC, care a fost instituit 

ca organism comunitar cu personalitate 

juridică prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009, este înlocuit cu OAREC în 

ceea ce privește toate aspectele legate de 

proprietate, acorduri, obligații legale, 

contracte de muncă, angajamente 

financiare și răspunderi. OAREC ar trebui 

să preia personalul Oficiului OAREC, ale 

cărui drepturi și obligații ar rămâne 

neschimbate, 

(28) Oficiul, care a fost instituit ca 

organism comunitar cu personalitate 

juridică prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009, este înlocuit cu Oficiul 

OAREC în ceea ce privește toate aspectele 

legate de proprietate, acorduri, obligații 

legale, contracte de muncă, angajamente 

financiare și răspunderi. Oficiul OAREC ar 

trebui să preia personalul Oficiului, ale 

cărui drepturi și obligații ar rămâne 

neschimbate, 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 1 Articolul 1 

Înființare și obiective Înființarea și obiectivele OAREC 

1. Se instituie Organismul 

Autorităților Europene de Reglementare în 

Domeniul Comunicațiilor Electronice 

(„OAREC”). 

1. Se instituie Organismul 

Autorităților Europene de Reglementare în 

Domeniul Comunicațiilor Electronice 

(„OAREC”). 

2 Activitatea OAREC se înscrie în 2. Activitatea OAREC se înscrie în 
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domeniul de aplicare prevăzut în Directiva 

[...], Directiva 2002/58/CE, Regulamentul 

(CE) nr. 531/2012, Regulamentul (UE) 

2015/2120 și Decizia 243/2012/UE36 

(programul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio). 

domeniul de aplicare prevăzut în Directiva 

[...], Directiva 2002/58/CE, Regulamentul 

(CE) nr. 531/2012, Regulamentul (UE) 

2015/2120 și Decizia 243/2012/UE36 

(programul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio) și în orice alt 

act al Uniunii care îi conferă sarcini și 

competențe. 

Definițiile prevăzute în respectivele 

directive și regulamente, precum și în 

decizia respectivă se aplică în sensul 

prezentului regulament. 

Definițiile prevăzute în respectivele 

directive și regulamente, precum și în 

decizia respectivă se aplică în sensul 

prezentului regulament. 

3. OAREC urmărește aceleași 

obiective cu cele urmărite de autoritățile 

naționale de reglementare („ANR-uri”) 

menționate la articolul 3 din directivă. În 

special, OAREC asigură o punere în 

aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice care intră în domeniul de 

aplicare menționat la alineatul (2), 

contribuind astfel la dezvoltarea pieței 

interne. Acesta promovează, de asemenea, 

accesul la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și adoptarea acestei 

conectivități, concurența în furnizarea 

rețelelor și a serviciilor de comunicații 

electronice, precum și a infrastructurilor 

asociate și interesele cetățenilor Uniunii. 

3. Principalul obiectiv al OAREC 

este de a contribui la dezvoltarea și la mai 

buna funcționare a pieței interne pentru 

rețelele și serviciile de comunicații 

electronice, prin asigurarea unei puneri 

în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice al Uniunii, care intră în 

domeniul de aplicare menționat la alineatul 

(2). OAREC, în cooperare cu autoritățile 

naționale de reglementare („ANR-uri”), 

contribuie la obiectivele menționate la 

articolul 3 din Directiva [...] și, în special, 

promovează accesul la conectivitatea 

datelor de foarte mare capacitate și 

adoptarea acestei conectivități, concurența 

în furnizarea rețelelor și a serviciilor de 

comunicații electronice, precum și a 

infrastructurilor asociate și interesele 

cetățenilor Uniunii. 

 3 a. OAREC își îndeplinește sarcinile 

în mod independent, imparțial și 

transparent. Acesta se bazează pe 

expertiza disponibilă la nivelul ANR-

urilor. 

 3 b. Fiecare stat membru se asigură că 

ANR-urile dispun de resursele financiare 

și umane adecvate necesare pentru a 

participa la activitatea OAREC. 

__________________ __________________ 

36 Decizia nr. 243/2012/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 martie 2012 de instituire a unui 

36 Decizia nr. 243/2012/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 martie 2012 de instituire a unui 
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program multianual pentru politica în 

domeniul spectrului de frecvențe radio (JO 

L 81, 21.3.2012, p. 7). 

program multianual pentru politica în 

domeniul spectrului de frecvențe radio (JO 

L 81, 21.3.2012, p. 7). 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 2 Articolul 2 

Sarcini Sarcinile OAREC 

1. Sarcinile OAREC sunt următoarele: 1. Sarcinile OAREC sunt următoarele: 

(a) să acorde asistență și consultanță 

Comisiei și ANR-urilor și să coopereze cu 

Comisia și cu ANR-urile, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

problemă de natură tehnică, în limitele 

mandatului său, și să oferă asistență și 

consultanță Parlamentului European și 

Consiliului, la cerere; 

(a) să acorde asistență și consultanță 

ANR-urilor și Comisiei și să coopereze cu 

ANR-urile și cu Comisia, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

problemă de natură tehnică, în limitele 

mandatului său, și să prezinte avize sau 

recomandări Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei, la cerere sau din 

proprie inițiativă, cu privire la orice 

chestiune care intră în sfera sa de 

competență; 

 (aa) să promoveze cooperarea între 

ANR-uri și între ANR-uri și Comisie; 

 (ab) să emită recomandări și bune 

practici adresate ANR-urilor pentru a 

încuraja punerea în aplicare coerentă a 

oricărui aspect de ordin tehnic care intră 

în mandatul său; 

(b) să emită decizii: (b) să emită decizii în conformitate cu 

dispozițiile relevante ale directivei; 

- privind identificarea piețelor 

transnaționale, în conformitate cu 

articolul 63 din directivă; 

 

- privind stabilirea unui model de 

fișă de sinteză a contractului, în 

conformitate cu articolul 95 din directivă; 

 

(c) să dezvolte un model economic 

pentru a sprijini Comisia în stabilirea 

(c) să dezvolte un model economic 

pentru a sprijini Comisia în stabilirea 
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tarifelor maxime de terminare a apelurilor 

în Uniune, în conformitate cu articolul 73 

din directivă; 

tarifelor maxime de terminare a apelurilor 

în Uniune, în conformitate cu articolul 73 

din directivă; 

(d) să emită avize, astfel cum este 

prevăzut în directivă și în Regulamentul 

(UE) nr. 531/2012, în special: 

(d) să emită avize, astfel cum este 

prevăzut în directivă și în Regulamentul 

(UE) nr. 531/2012; 

- privind soluționarea litigiilor 

transfrontaliere, în conformitate cu 

articolul 27 din directivă; 

 

- privind proiectele de măsuri 

naționale referitoare la procedurile legate 

de piața internă pentru reglementarea 

pieței, în conformitate cu articolele 32, 33 

și 66 din directivă; 

 

- privind proiectele de măsuri 

naționale referitoare la procedurile legate 

de piața internă pentru evaluarea inter 

pares a spectrului de frecvențe radio, în 

conformitate cu articolul 35 din directivă; 

 

- privind proiectele de decizii și 

recomandări referitoare la armonizare, în 

conformitate cu articolul 38 din directivă; 

 

(e) să emită avize, astfel cum este 

prevăzut în directivă, în Regulamentul 

(CE) nr. 531/2012 și în Regulamentul (UE) 

2015/2120: 

(e) să emită avize, astfel cum este 

prevăzut în directivă, în Regulamentul 

(CE) nr. 531/2012 și în Regulamentul (UE) 

2015/2120; 

- privind punerea în aplicare a 

obligațiilor ANR-urilor în ceea ce privește 

anchetele geografice, în conformitate cu 

articolul 22 din directivă; 

 

- privind abordări comune în ceea 

ce privește identificarea punctului 

terminus al rețelei în diferite topologii de 

rețea, în conformitate cu articolul 59 din 

directivă; 

 

- privind abordări comune pentru a 

răspunde cererii utilizatorilor finali 

transnaționali, în conformitate cu 

articolul 64 din directivă; 

 

- privind criteriile minime pentru o 

ofertă de referință, în conformitate cu 

articolul 67 din directivă; 
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- privind detaliile tehnice ale 

modelului de cost pe care urmează să îl 

aplice ANR-urile la stabilirea tarifelor 

simetrice maxime de terminare a 

apelurilor, în conformitate cu articolul 73 

din directivă; 

 

- privind criteriile comune pentru 

evaluarea capacității de gestionare a 

resurselor de numerotație și riscul de 

epuizare a resurselor de numerotație, în 

conformitate cu articolul 87 din directivă; 

 

- privind parametrii relevanți de 

calitate a serviciului și metodele de 

măsurare aplicabile, în conformitate cu 

articolul 97 din directivă; 

 

- privind punerea în aplicare a 

obligațiilor autorităților naționale de 

reglementare în ceea ce privește accesul 

la internetul deschis, în conformitate cu 

articolul 5 din Regulamentul (UE) 

2015/2120; 

 

- privind accesul la serviciile de 

roaming angro, în conformitate cu 

articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 

531/2012. 

 

 (ea) să monitorizeze și să coordoneze 

activitatea ANR-urilor în legătură cu 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 

531/2012, în special în ceea ce privește 

furnizarea de servicii de roaming cu 

amănuntul reglementate, la prețurile 

interne, în interesul utilizatorilor finali, 

evoluția tarifelor cu amănuntul și angro 

pentru serviciile de roaming, precum și 

transparența și comparabilitatea 

diferitelor tarife și, atunci când este 

necesar, să adreseze recomandări 

Comisiei; 

 (eb) să prezinte rapoarte privind 

aspectele tehnice care intră în sfera de 

competență a OAREC; 

2. OAREC îndeplinește, de asemenea, 

următoarele sarcini: 

2. OAREC îndeplinește, de asemenea, 

alte sarcini care îi sunt conferite de actele 

juridice ale Uniunii, în special de 
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directivă, de Regulamentul (CE) nr. 

531/2012 și de Regulamentul (UE) nr. 

2015/2120. 

(a) să monitorizeze și să coordoneze 

activitatea ANR-urilor în legătură cu 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 

531/2012, în special în ceea ce privește 

furnizarea de servicii de roaming cu 

amănuntul reglementate, la prețurile 

interne, în interesul utilizatorilor finali; 

 

(b) să prezinte rapoarte privind 

aspectele tehnice care intră în sfera sa de 

competență, în special: 

 

- privind aplicarea practică a 

avizelor și a orientărilor menționate la 

articolul 2 alineatul (1) literele (d) și (e); 

 

- privind nivelul de 

interoperabilitate între serviciile de 

comunicații interpersonale, amenințarea 

la adresa accesului efectiv la serviciile de 

urgență sau la conectivitatea periferică 

(„cap la cap”) între utilizatorii finali, în 

conformitate cu articolul 59 din directivă; 

 

- privind evoluția tarifelor cu 

amănuntul și angro pentru serviciile de 

roaming și privind transparența și 

comparabilitatea diferitelor tarife, în 

conformitate cu articolul 19 din 

Regulamentul (UE) nr. 531/2012; 

 

- privind rezultatele rapoartelor 

anuale pe care autoritățile naționale de 

reglementare le furnizează în 

conformitate cu articolul 5 din 

Regulamentul (UE) 2015/2120, prin 

publicarea unui raport anual de sinteză; 

 

(d) să țină un registru al:  

- întreprinderilor care furnizează 

rețele și servicii de comunicații electronice 

în conformitate cu articolul 12 din 

directivă. OAREC emite, de asemenea, 

declarații standardizate privind 

notificările transmise de întreprinderi în 

conformitate cu articolul 14 din directivă; 
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- privind numerele cu drept de 

utilizare extrateritorială, în conformitate 

cu articolul 87 din directivă; 

 

(e) îndeplinește alte sarcini care îi 

sunt conferite prin acte juridice ale 

Uniunii, prevăzute în special în directivă, 

în Regulamentul (CE) nr. 531/2012 și în 

Regulamentul (UE) 2015/2120. 

 

 2a. În urma unei solicitări motivate 

din partea Comisiei, OAREC poate decide 

cu unanimitate să preia alte sarcini 

necesare pentru îndeplinirea rolului său, 

astfel cum este prevăzut la articolul 1 

alineatul (2). 

3. Fără a aduce atingere respectării 

legislației relevante a Uniunii, ANR-urile 

respectă orice decizie și țin seama în cea 

mai mare măsură de avizele, orientările, 

recomandările și bunele practici adoptate 

de OAREC, cu scopul de a asigura o 

punere în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, care intră în domeniul de 

aplicare menționat la articolul 1 alineatul 

(2). 

3. Fără a aduce atingere respectării 

legislației relevante a Uniunii, ANR-urile 

respectă orice decizie și țin seama în cea 

mai mare măsură de avizele, orientările, 

recomandările și bunele practici adoptate 

de OAREC, cu scopul de a asigura o 

punere în aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice, care intră în domeniul de 

aplicare menționat la articolul 1 alineatul 

(2). 

4. În măsura în care este necesar 

pentru atingerea obiectivelor stabilite în 

prezentul regulament și pentru a-și 

îndeplini sarcinile, OAREC poate coopera 

cu organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, cu autoritățile 

competente din țări terțe și/sau cu 

organizații internaționale, în conformitate 

cu articolul 26. 

4. În măsura în care este necesar 

pentru atingerea obiectivelor stabilite în 

prezentul regulament și pentru a-și 

îndeplini sarcinile, OAREC poate coopera 

cu organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, cu autoritățile 

competente din țări terțe și/sau cu 

organizații internaționale, în conformitate 

cu articolul 26. 

 4a. În cadrul procesului de pregătire a 

deciziilor și rapoartelor sale și a oricăror 

altor tipuri de documente, OAREC poate 

consulta părțile interesate relevante. Fără 

a aduce atingere articolului 28, 

principalele rezultate ale acestei 

consultări sunt făcute publice.  

 4b.  Fără a aduce atingere articolului 

27, OAREC pune la dispoziția publicului 

și a părților interesate informațiile 

relevante referitoare la rezultatul 
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activității sale și se asigură că acestea 

sunt ușor accesibile.  

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2a 

 Înființarea și sarcinile Oficiului OAREC 

 1.  Oficiul OAREC este instituit ca 

organism al Uniunii. Acesta are 

personalitate juridică. 

 2.  În fiecare stat membru, Oficiul 

OAREC beneficiază de cea mai extinsă 

capacitate juridică recunoscută 

persoanelor juridice în temeiul legislației 

interne a statului membru respectiv. 

Acesta poate, în special, să achiziționeze 

sau să înstrăineze bunuri mobile și 

imobile și să se constituie parte în 

instanță. 

 3.  Oficiul OAREC este condus de 

directorul său. 

 4.  Sub îndrumarea Consiliului 

autorităților de reglementare, Oficiul 

OAREC, în special: 

 (a) acordă OAREC servicii de 

asistență profesională și administrativă; 

 (b) colectează informații de la ANR-

uri și transmite și face schimb de 

informații legate de rolul și de sarcinile 

prevăzute la articolele 2 și 5; 

 (c) diseminează bune practici în 

materie de reglementare în rândul ANR-

urilor în conformitate cu articolul 2; 

 (d) asistă președintele în pregătirea 

lucrărilor Consiliului autorităților de 

reglementare; 
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 (e) oferă sprijin pentru a asigura 

buna funcționare a grupurilor de lucru. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Capitolul II – Subrubrica A (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 A. Organizarea OAREC 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Structura administrativă și de conducere Organizarea OAREC 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Structura administrativă și de 

conducere a OAREC cuprinde: 

1. Structura organizatorică a OAREC 

cuprinde: 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- un consiliu de administrație, care 

exercită funcțiile prevăzute la articolul 5; 

- un Consiliu al autorităților de 

reglementare 
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Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- un director executiv, căruia îi 

revin responsabilitățile prevăzute la 

articolul 9; 

eliminat 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- o comisie pentru soluționarea 

contestațiilor. 

eliminat 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Capitolul II – secțiunea 1 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CONSILIUL AUTORITĂȚILOR DE 

REGLEMENTARE 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 4 Articolul 4 
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Componența Consiliului de administrație Componența Consiliului autorităților de 

reglementare 

1. Consiliul de administrație este 

format din câte un reprezentant al fiecărui 

stat membru și din doi reprezentanți ai 

Comisiei Europene, cu toții având drept 

de vot. Fiecare ANR este responsabilă cu 

numirea reprezentantului propriu în poziția 

de șef sau de membru al organismului 

colectiv al ANR. 

1. Consiliul autorităților de 

reglementare este format din câte un 

reprezentant al fiecărui stat membru, având 

drept de vot, și un reprezentant al 

Comisiei, fără drept de vot. Fiecare ANR 

este responsabilă cu numirea 

reprezentantului propriu în poziția de șef 

sau de membru al organismului colectiv al 

ANR, având ca principală atribuție 

supravegherea funcționării de zi cu zi a 

pieței de rețele și servicii de comunicații 

electronice. 

În statele membre în care există mai mult 

de o ANR responsabilă în temeiul 

directivei, autoritățile respective convin 

asupra unui reprezentant comun și se 

asigură coordonarea necesară între ANR-

urile respective. 

În statele membre în care există mai mult 

de o ANR responsabilă în temeiul 

directivei, autoritățile respective convin 

asupra unui reprezentant comun și se 

asigură coordonarea necesară între ANR-

urile respective. 

2. Fiecare membru al Consiliului de 

administrație are un membru supleant. 

Supleantul reprezintă membrul atunci când 

acesta este absent. Fiecare ANR este 

responsabilă cu numirea supleantului din 

rândul celor care ocupă poziția de șef, al 

membrilor organismului colectiv și al 

personalului ANR. 

2. Fiecare membru al Consiliul 

autorităților de reglementare are un 

membru supleant. Supleantul reprezintă 

membrul atunci când acesta este absent. 

Fiecare ANR este responsabilă cu numirea 

unui supleant de nivel înalt adecvat. 

3. Membrii Consiliului de 

administrație și supleanții acestora sunt 

numiți în funcție de cunoștințele lor în 

domeniul comunicațiilor electronice, 

ținând cont de competențele lor 

manageriale, administrative și bugetare 

relevante. Toate părțile reprezentate în 

Consiliul de administrație depun eforturi 

pentru a limita rata de înlocuire a 

reprezentanților lor, cu scopul de a asigura 

continuitatea activității consiliului. Toate 

părțile urmăresc să asigure o reprezentare 

echilibrată între bărbați și femei în cadrul 

Consiliului de administrație. 

3. Membrii Consiliului autorităților 

de reglementare și supleanții acestora sunt 

numiți în funcție de cunoștințele lor în 

domeniul comunicațiilor electronice, 

ținând cont de competențele lor 

manageriale, administrative și bugetare 

relevante. Toate părțile reprezentate în 

Consiliul autorităților de reglementare 

depun eforturi pentru a limita rata de 

înlocuire a reprezentanților lor, cu scopul 

de a asigura continuitatea activității 

consiliului. Toate părțile urmăresc să 

asigure o reprezentare echilibrată între 

bărbați și femei în cadrul Consiliului 

autorităților de reglementare. 

 3a. Membrii Consiliului autorităților 

de reglementare nu solicită și nici nu 
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acceptă instrucțiuni de la niciun guvern, 

de la nicio instituție, nicio persoană și 

niciun organism. 

 3b. Consiliul autorităților de 

reglementare poate invita să participe la 

ședințele sale, cu statut de observatori, în 

mod permanent sau ad-hoc, reprezentanți 

la nivel înalt ai Autorității AELS de 

Supraveghere și ai autorităților de 

reglementare din țări terțe, precum și 

orice altă persoană a cărei opinie ar putea 

fi utilă. 

4. Mandatul membrilor și al 

supleanților acestora este de patru ani. 

Mandatul respectiv poate fi prelungit. 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Funcțiile Consiliului de administrație Sarcinile Consiliului autorităților de 

reglementare 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Consiliul autorităților de 

reglementare îndeplinește sarcinile 

OAREC prevăzute la articolul 2 și ia toate 

deciziile care țin de exercitarea funcțiilor 

sale. 
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Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Consiliul de administrație: 1. Consiliul autorităților de 

reglementare: 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) adoptă, cu o majoritate de două 

treimi dintre membrii săi cu drept de vot, 

bugetul anual al OAREC și exercită alte 

funcții în ceea ce privește bugetul 

OAREC, în temeiul dispozițiilor din 

capitolul III; 

eliminat 

 

Amendamentul   36 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) adoptă și realizează o evaluare a 

raportului anual de activitate consolidat 

privind activitățile OAREC și transmite 

atât raportul, cât și evaluarea, până la data 

de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei și Curții 

de Conturi. Raportul anual de activitate 

consolidat este făcut public; 

(c) adoptă și realizează o evaluare a 

raportului anual de activitate consolidat 

privind activitățile OAREC și transmite 

atât raportul, cât și evaluarea, până la data 

de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei și Curții 

de Conturi. Raportul anual privind 

activitățile OAREC este prezentat 

Parlamentului și Consiliului de către 

director, în cursul unei sesiuni publice. 

Raportul anual de activitate consolidat 

este făcut public; 
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Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) adoptă normele financiare 

aplicabile OAREC în conformitate cu 

articolul 20; 

eliminat 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) adoptă o strategie antifraudă, 

proporțională cu riscurile de fraudă, 

ținând seama de costurile și de beneficiile 

măsurilor care urmează să fie puse în 

aplicare; 

eliminat 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) se asigură că se dă curs în mod 

adecvat concluziilor și recomandărilor 

care decurg din rapoartele de audit și 

evaluările interne sau externe, precum și 

din investigațiile efectuate de Oficiul 

European de Luptă Antifraudă (OLAF); 

eliminat 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera g 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) adoptă norme de prevenire și de 

gestionare a conflictelor de interese, astfel 

cum se prevede la articolul 31, și în ceea 

ce privește membrii Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor; 

eliminat 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) adoptă și actualizează periodic 

planurile de comunicare și diseminare 

menționate la articolul 27, pe baza unei 

analize a nevoilor; 

eliminat 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) adoptă regulamentul său de 

procedură; 

(i) adoptă și face public regulamentul 

său de procedură; regulamentul de 

procedură stabilește în detaliu dispozițiile 

care reglementează votarea, inclusiv 

condițiile în care un membru poate 

acționa în numele altui membru, normele 

care reglementează cvorumurile și 

termenele de notificare pentru ședințe; în 

plus, regulamentul de procedură 

garantează faptul că membrii Consiliului 

autorităților de reglementare primesc 

întotdeauna ordinile de zi și propunerile 

de proiecte complete înaintea fiecărei 

ședințe, astfel încât să aibă posibilitatea 

de a propune amendamente înaintea 
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votării; Regulamentul de procedură poate 

stabili, printre altele, proceduri privind 

votul în regim de urgență; 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera j 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) în conformitate cu alineatul (2), 

exercită, în ceea ce privește personalul 

OAREC, competențele de autoritate 

împuternicită să facă numiri conferite 

prin Statutul funcționarilor și 

competențele de autoritate abilitată să 

încheie contracte de muncă conferite prin 

Regimul aplicabil celorlalți agenți37 

(„competențe de autoritate împuternicită 

să facă numiri”); 

eliminat 

__________________  

37Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) 

nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 

1968 de instituire a Statutului 

funcționarilor Comunităților Europene și 

a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai 

acestor comunități, precum și de instituire 

a unor dispoziții speciale tranzitorii 

aplicabile funcționarilor Comisiei (JO L 

56, 4.3.1968, p. 1). 

 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera k 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(k) adoptă norme de punere în 

aplicare pentru a asigura punerea în 

practică a Statutului funcționarilor și a 

Regimului aplicabil celorlalți agenți în 

eliminat 
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conformitate cu dispozițiile articolului 

110 din Statutul funcționarilor; 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera m 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(m) numește directorul executiv și, 

după caz, îi prelungește mandatul sau îl 

demite din funcție, în conformitate cu 

articolul 22; 

eliminat 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera n 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) numește un contabil, căruia i se 

aplică Statutul funcționarilor și Regimul 

aplicabil celorlalți agenți și care este 

complet independent în îndeplinirea 

atribuțiilor sale. OAREC poate numi 

contabilul Comisiei în funcția de contabil 

al OAREC; 

eliminat 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera o 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(o) numește membrii comisiei 

(comisiilor) pentru soluționarea 

contestațiilor; 

eliminat 

 



 

PE600.889 80/178 RR\1137062RO.docx 

RO 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera p 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(p) ia toate deciziile privind instituirea 

structurilor interne ale OAREC și, dacă 

este necesar, privind modificarea 

acestora, luând în considerare nevoile de 

activitate ale OAREC și având în vedere 

buna gestiune bugetară; 

eliminat 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Consiliul autorităților de 

reglementare adoptă, în numele OAREC, 

dispoziții speciale privind dreptul de acces 

la documentele deținute de OAREC, în 

conformitate cu articolul 27. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație adoptă, în 

conformitate cu articolul 110 din Statutul 

funcționarilor, o decizie în baza 

articolului 2 alineatul (1) din Statutul 

funcționarilor și a articolului 6 din 

Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin 

care competențele relevante de autoritate 

împuternicită să facă numiri sunt delegate 

directorului executiv și în care sunt 

eliminat 
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definite condițiile în care această delegare 

de competențe poate fi suspendată. 

Directorul executiv este autorizat să 

subdelege aceste competențe. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care apar împrejurări 

excepționale care impun acest lucru, 

Consiliul de administrație poate, printr-o 

decizie, să suspende temporar delegarea 

competențelor de autoritate împuternicită 

să facă numiri către directorul executiv și 

delegarea competențelor subdelegate de 

către acesta din urmă și să le exercite el 

însuși sau să le delege unuia dintre 

membrii săi ori unui alt membru al 

personalului decât directorul executiv. 

eliminat 

 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 6 Articolul 6 

Președintele și vicepreședintele Consiliului 

de administrație 

Președintele și vicepreședintele Consiliului 

autorităților de reglementare 

1. Consiliul de administrație alege 

dintre membrii săi cu drept de vot care 

reprezintă statele membre un președinte și 

un vicepreședinte. Președintele și 

vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate 

de două treimi dintre membrii cu drept de 

vot ai Consiliului de administrație. 

1. Consiliul autorităților de 

reglementare alege dintre membrii săi cu 

drept de vot care reprezintă statele membre 

un președinte și un vicepreședinte. 
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2. Vicepreședintele îl înlocuiește 

automat pe președinte dacă acesta nu își 

poate îndeplini atribuțiile. 

2. Vicepreședintele îl înlocuiește 

automat pe președinte dacă acesta nu își 

poate îndeplini atribuțiile. 

3. Durata mandatului președintelui și 

al vicepreședintelui este de patru ani, cu 

excepția primului mandat al 
vicepreședintelui ales după intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, care 
este de doi ani. Mandatul acestora poate fi 

reînnoit o singură dată. 

3. Durata mandatului președintelui 

este de patru ani, iar cea a mandatului 

vicepreședintelui este de doi ani. Mandatul 

acestora poate fi reînnoit o singură dată. 

 3a. Pentru a se asigura continuitatea 

activității Consiliului autorităților de 

reglementare, ori de câte ori este posibil, 

președintele ales trebuie să fi deținut cel 

puțin un an înainte de alegerea sa funcția 

de vicepreședinte.  

 3b. Fără a aduce atingere rolului 

Consiliului autorităților de reglementare, 

președintele și vicepreședintele își 

îndeplinesc atribuțiile în mod independent 

și nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de 

la niciun guvern, nicio ANR, nicio 

instituție, nicio persoană și niciun 

organism. 

 3c. Președintele sau vicepreședintele 

prezintă Parlamentului European un 

raport privind modul în care și-au 

îndeplinit atribuțiile, precum și privind 

modul în care OAREC și-a îndeplinit 

atribuțiile, atunci când sunt invitați să 

facă acest lucru. Consiliul îl poate invita 

pe președinte sau pe vicepreședinte să 

prezinte un raport privind modul în care 

și-au îndeplinit atribuțiile, precum și 

privind modul în care OAREC și-a 

îndeplinit atribuțiile. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Ședințele Consiliului de administrație Ședințele plenare și regulile de vot ale 

Consiliului autorităților de reglementare 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Președintele convoacă ședințele 

Consiliului de administrație. 

1. Ședințele plenare ale Consiliului 

autorităților de reglementare sunt 

convocate de președintele acestuia și au 

loc cel puțin de patru ori pe an în sesiune 

ordinară. Ședințele extraordinare sunt, de 

asemenea, convocate la inițiativa 

președintelui, la solicitarea Comisiei sau 

la solicitarea a cel puțin o treime dintre 

membrii Consiliului. Ordinea de zi a 

ședinței este stabilită de președinte și este 

făcută publică. 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv al OAREC 

participă la deliberări, fără a avea drept de 

vot. 

2. Directorul Oficiului OAREC 

participă, fără a avea drept de vot, la 

ședințele plenare ale Consiliului 

autorităților de reglementare. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Consiliul de administrație se 

reunește în ședință ordinară de cel puțin 

două ori pe an. În plus, acesta se reunește 

la inițiativa președintelui, la solicitarea 

Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o 

treime din membrii săi. 

eliminat 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Consiliul de administrație poate 

invita să participe la ședințele sale, în 

calitate de observator, orice persoană a 

cărei opinie poate fi de interes. 

4. Consiliul autorităților de 

reglementare poate invita să participe la 

ședințele sale, în calitate de observator, 

orice persoană a cărei opinie poate fi de 

interes. 

 

Amendamentul   58 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Atunci când este cazul, pentru a 

proteja independența OAREC sau pentru 

a evita conflictul de interese, președintele 

și vicepreședintele pot indica un punct sau 

mai multe puncte de pe ordinea de zi la 

care observatorii nu participă în cadrul 

ședinței plenare. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 4 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. Consiliul autorităților de 

reglementare hotărăște cu o majoritate de 

două treimi din numărul total al 

membrilor săi, cu excepția cazului în care 

este prevăzut altfel în prezentul 

regulament, în directivă sau în alte acte 

juridice ale Uniunii. Fiecare membru sau 

membru supleant dispune de un singur 

vot. Deciziile Consiliului autorităților de 

reglementare sunt făcute publice și indică 

rezervele unei ANR la solicitarea acesteia. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Membrii și supleanții Consiliului 

de administrație pot, sub rezerva 

regulamentului propriu de procedură, să 

fie asistați, la ședințe, de consultanți sau 

de experți. 

eliminat 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. OAREC asigură secretariatul 

Consiliului de administrație. 

6. Oficiul OAREC asigură 

secretariatul Consiliului autorităților de 

reglementare. 

 



 

PE600.889 86/178 RR\1137062RO.docx 

RO 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 8 eliminat 

Regulile de vot ale Consiliului de 

administrație 

 

1.  Fără a aduce atingere articolului 5 

alineatul (1) literele (a) și (b) și articolului 

22 alineatul (8), Consiliul de 

administrație adoptă decizii cu 

majoritatea membrilor cu drept de vot. 

 

2.  Fiecare membru cu drept de vot 

dispune de un singur vot. În absența unui 

membru cu drept de vot, dreptul de vot al 

acestuia poate fi exercitat de către 

supleantul său. 

 

3.  Președintele participă la vot.  

4.  Directorul executiv nu participă la 

vot. 

 

5.  Regulamentul de procedură al 

Consiliului de administrație stabilește în 

mod detaliat modalitățile de vot, în special 

condițiile în care un membru poate 

reprezenta un alt membru. 

 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Capitolul II – secțiunea 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 
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Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când acest lucru se justifică 

și are drept scop punerea în aplicare a 

programului de lucru al OAREC, Consiliul 

de administrație poate înființa grupurile de 

lucru necesare. 

1. Atunci când acest lucru se justifică 

și are drept scop punerea în aplicare a 

programului anual de lucru al OAREC și 

elaborarea proiectelor inițiale ale 

documentelor OAREC, Consiliul 

autorităților de reglementare poate înființa 

grupurile de lucru necesare. 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație numește 

membrii grupurilor de lucru, la care pot 

participa experți ai ANR-urilor, ai 

Comisiei, membri ai personalului OAREC 

și ai ANR-urilor din țările terțe care 

participă la activitățile OAREC. 

Consiliul autorităților de reglementare 

numește membrii grupurilor de lucru, la 

care pot participa experți ai ANR-urilor, ai 

Comisiei, ai Oficiului OAREC și ai ANR-

urilor din țările terțe care participă la 

activitățile OAREC. 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Atunci când este cazul, pentru a proteja 

independența OAREC sau pentru a evita 

conflictul de interese, președintele sau 

vicepreședintele pot indica un punct sau 

mai multe puncte de pe ordinea de zi la 

care experții Comisiei sau ai ANR-urilor 

din țările terțe nu participă în cadrul 
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ședinței grupului de lucru. 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul grupurilor de lucru care sunt 

create pentru a îndeplini sarcinile 

prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera 

(d) a treia liniuță, membrii lor sunt numiți 

de pe listele de experți calificați furnizate 

de ANR-uri, de Comisie și de directorul 

executiv. 

eliminat 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul grupurilor de lucru care sunt 

create pentru a îndeplini sarcinile 

prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera 

(d) a doua liniuță, membrii lor sunt 

numiți numai de pe listele de experți 

calificați furnizate de ANR-uri și de 

directorul executiv. 

eliminat 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

De la caz la caz, Consiliul de administrație 

poate invita să participe la activitățile 

grupurilor de lucru, dacă este necesar, 

De la caz la caz, Consiliul autorităților de 

reglementare poate invita să participe la 

activitățile grupurilor de lucru, dacă este 
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experți a căror competență în domeniul 

relevant este recunoscută. 

necesar, experți a căror competență în 

domeniul relevant este recunoscută. 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Consiliul autorităților de reglementare 

numește un președinte sau copreședinți 

dintre membrii grupurilor de lucru. 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Grupurile de lucru sunt 

coordonate și moderate de către un 

membru al personalului OAREC, care 

este desemnat în conformitate cu 

regulamentul intern de procedură. 

eliminat 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Consiliul de administrație adoptă 

regulamentul intern de procedură care 

stabilește modalitățile practice de 

funcționare a grupurilor de lucru. 

4. Consiliul autorităților de 

reglementare adoptă regulamentul intern 

de procedură care stabilește modalitățile 

practice de funcționare a grupurilor de 

lucru. 
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Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. OAREC oferă sprijin grupurilor de 

lucru. 

5. Oficiul OAREC oferă sprijin 

grupurilor de lucru. Un membru al 

personalului Oficiului OAREC acordă 

asistență președintelui sau 

vicepreședintelui și furnizează grupurilor 

de lucru alte servicii de asistență 

profesională și administrativă. 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Capitolul II – secțiunea 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Capitolul II – Subrubrica B (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 B. Organizarea Oficiului OAREC 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14a 
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 Structura administrativă și de conducere 

 Structura administrativă și de conducere 

a Oficiului OAREC cuprinde: 

 (a)  un consiliu de administrație, care 

exercită funcțiile prevăzute la articolul 

14c; 

 (b)  un director, căruia îi revin 

responsabilitățile prevăzute la articolul 

14d; 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Capitolul II – secțiunea 4 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 SECȚIUNEA 4a - CONSILIUL DE 

ADMINISTRAȚIE 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 14 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14b 

 Componența Consiliului de administrație 

 1.  Consiliul de administrație este 

format din câte un reprezentant al 

fiecărui stat membru, având drept de vot, 

și un reprezentant al Comisiei, având 

drept de vot. Fiecare ANR este 

responsabilă de numirea reprezentantului 

propriu din rândul șefilor sau al altor 

reprezentanți la nivel înalt ai ANR. 

 În statele membre în care există mai mult 

de o ANR responsabilă în temeiul 

directivei, autoritățile respective convin 

asupra unui reprezentant comun și se 
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asigură coordonarea necesară între ANR-

urile respective. 

 2.  Fiecare membru al Consiliului de 

administrație are un membru supleant. 

Supleantul reprezintă membrul atunci 

când acesta este absent. Fiecare ANR este 

responsabilă de numirea supleantului din 

rândul șefilor, al membrilor organismului 

colectiv sau al personalului ANR. 

 3.  Membrii Consiliului de 

administrație și supleanții acestora sunt 

numiți în funcție de cunoștințele lor în 

domeniul comunicațiilor electronice, 

ținând cont de competențele lor 

manageriale, administrative și bugetare 

relevante. Toate părțile reprezentate în 

Consiliul de administrație depun eforturi 

pentru a limita rata de înlocuire a 

reprezentanților lor, cu scopul de a 

asigura continuitatea activității 

Consiliului de administrație. Toate părțile 

urmăresc să asigure o reprezentare 

echilibrată între bărbați și femei în cadrul 

Consiliului de administrație. 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 14 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14c 

 Funcțiile Consiliului de administrație 

 1.  Consiliul de administrație: 

 (a)  adoptă, ca parte a documentului 

unic de programare, programul anual de 

activitate al Oficiului OAREC; 

 (b)  oferă îndrumări directorului în 

executarea sarcinilor acestuia; 

 (c)  adoptă, cu o majoritate de două 

treimi dintre membrii săi cu drept de vot, 
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bugetul anual al Oficiului OAREC și 

exercită alte funcții în ceea ce privește 

bugetul Oficiului OAREC, în temeiul 

dispozițiilor din capitolul III; 

 (d)  adoptă normele financiare 

aplicabile OAREC în conformitate cu 

articolul 20; 

 (e)  adoptă o strategie antifraudă, 

proporțională cu riscurile de fraudă, 

ținând seama de costurile și de beneficiile 

măsurilor care urmează să fie puse în 

aplicare; 

 (f)  se asigură că se dă curs în mod 

adecvat concluziilor și recomandărilor 

care decurg din rapoartele de audit și 

evaluările interne sau externe, precum și 

din investigațiile efectuate de Oficiul 

European de Luptă Antifraudă (OLAF); 

 (g)  adoptă și actualizează periodic 

planurile de comunicare și diseminare 

menționate la articolul 27, pe baza unei 

analize a nevoilor; 

 (h)  adoptă regulamentul său de 

procedură; 

 (i)  în conformitate cu alineatul (2), 

exercită, în ceea ce privește personalul 

Oficiului OAREC, competențele de 

autoritate împuternicită să facă numiri 

conferite prin Statutul funcționarilor și 

competențele de autoritate abilitată să 

încheie contracte de muncă conferite prin 

Regimul aplicabil celorlalți agenți 

(competențe de autoritate împuternicită să 

facă numiri); 

 (j)  adoptă norme de punere în 

aplicare pentru a asigura punerea în 

practică a Statutului funcționarilor și a 

Regimului aplicabil celorlalți agenți în 

conformitate cu dispozițiile articolului 

110 din Statutul funcționarilor; 

 (k)  numește directorul și, după caz, îi 

prelungește mandatul sau îl demite din 

funcție, în conformitate cu articolul 22; 



 

PE600.889 94/178 RR\1137062RO.docx 

RO 

 (l)  numește un contabil, căruia i se 

aplică Statutul funcționarilor și Regimul 

aplicabil celorlalți agenți și care este 

complet independent în îndeplinirea 

atribuțiilor sale și care poate fi contabilul 

Comisiei; 

 (m) ia toate deciziile privind instituirea 

structurilor interne ale Oficiului OAREC 

și, dacă este necesar, privind modificarea 

acestora, luând în considerare nevoile 

legate de activitatea Oficiului OAREC și 

având în vedere buna gestiune bugetară; 

 Articolele 6 și 7 se aplică mutatis 

mutandis. 

 2.  Consiliul de administrație adoptă, 

în conformitate cu articolul 110 din 

Statutul funcționarilor, o decizie în 

temeiul articolului 2 alineatul (1) din 

Statutul funcționarilor și al articolului 6 

din Regimul aplicabil celorlalți agenți, 

prin care competențele relevante de 

autoritate împuternicită să facă numiri 

sunt delegate directorului și în care sunt 

definite condițiile în care această delegare 

de competențe poate fi suspendată. 

Directorul este autorizat să subdelege 

aceste competențe. 

 În cazul în care apar împrejurări 

excepționale care impun acest lucru, 

Consiliul de administrație poate, printr-o 

decizie, să suspende temporar delegarea 

competențelor de autoritate împuternicită 

să facă numiri către director și delegarea 

competențelor subdelegate de către acesta 

din urmă și să le exercite el însuși sau să 

le delege unuia dintre membrii săi ori 

unui alt membru al personalului decât 

directorul. 

 

Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Capitolul II – secțiunea 4 b (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 SECȚIUNEA 4b - DIRECTORUL 

 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 14 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14d 

 Responsabilitățile directorului 

 1. Directorul gestionează Oficiul 

OAREC. Directorul răspunde în fața 

Consiliului de administrație. 

 2. Fără a aduce atingere 

competențelor Comisiei și ale Consiliului 

de administrație, directorul își 

îndeplinește atribuțiile în mod 

independent și nu solicită și nu acceptă 

instrucțiuni de la niciun guvern, de la 

nicio ANR, de la nicio instituție, nicio 

persoană și niciun organism. 

 3. Directorul prezintă Parlamentului 

European un raport privind modul în care 

și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este 

invitat să facă acest lucru. Consiliul îi 

poate solicita directorului să prezinte un 

raport cu privire la îndeplinirea 

atribuțiilor sale. 

 4. Directorul este reprezentantul 

legal al Oficiului OAREC. 

 5. Directorul este responsabil de 

îndeplinirea sarcinilor Oficiului OAREC, 

urmând orientările oferite de Consiliul de 

administrație. În special, directorul este 

responsabil: 

 (a) de administrarea curentă a 
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Oficiului OAREC; 

 (aa) de acordarea de asistență la 

pregătirea ordinii de zi a Consiliului 

autorităților de reglementare, a 

Consiliului de administrație și a 

grupurilor de lucru; 

 (b) de punerea în aplicare a deciziilor 

adoptate de Consiliul autorităților de 

reglementare și de Consiliul de 

administrație; 

 (c) de elaborarea documentului unic 

de programare și prezentarea acestuia 

Consiliului autorităților de reglementare; 

 (d) sub îndrumarea Consiliului 

autorităților de reglementare, de 

contribuirea la punerea în aplicare a 

documentului unic de programare, în 

special a programului anual de activitate 

al Oficiului OAREC; de prezentarea unor 

rapoarte Consiliului autorităților de 

reglementare cu privire la punerea sa în 

aplicare; 

 (e) sub îndrumarea Consiliului 

autorităților de reglementare, de 

elaborarea raportului anual consolidat 

privind activitățile OAREC și prezentarea 

acestuia Consiliului autorităților de 

reglementare, spre evaluare și adoptare; 

 (f) de elaborarea unui plan de acțiune 

în urma concluziilor rapoartelor de audit 

și a evaluărilor interne sau externe, 

precum și a investigațiilor desfășurate de 

OLAF și prezentarea unui raport privind 

progresele înregistrate către Comisie, de 

două ori pe an, precum și în mod periodic 

către Consiliul de administrație; 

 (g)  de protejarea intereselor 

financiare ale Uniunii prin aplicarea de 

măsuri preventive de combatere a fraudei, 

a corupției și a oricăror alte activități 

ilegale, prin realizarea de controale 

eficace și, în cazul în care se constată 

nereguli, prin recuperarea sumelor plătite 

necuvenit și, după caz, prin măsuri 
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eficace, proporționale și disuasive de 

natură administrativă, inclusiv prin 

sancțiuni financiare; 

 (h) de elaborarea unei strategii 

antifraudă a Oficiului OAREC și 

prezentarea acesteia Consiliului de 

administrație, spre aprobare; 

 (i) de elaborarea proiectului de 

norme financiare aplicabile Oficiului 

OAREC; 

 (j) de elaborarea proiectului de 

situație a estimărilor de venituri și 

cheltuieli ale Oficiului OAREC și 

execuția bugetului său. 

 6. De asemenea, directorul este 

responsabil de luarea deciziei privind 

necesitatea detașării, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor Oficiului OAREC într-un mod 

eficient și eficace, a unuia sau a mai 

multor membri ai personalului în unul 

sau în mai multe state membre. Înainte de 

înființarea unui astfel de birou local, 

directorul solicită în prealabil acordul 

Comisiei, al Consiliului de administrație 

și al statului (statelor) membru (membre) 

în cauză. Decizia respectivă precizează 

sfera activităților care urmează să fie 

efectuate în cadrul respectivului birou 

local, astfel încât să se evite costurile 

inutile și dublarea funcțiilor 

administrative ale Oficiului OAREC. 

 

Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În fiecare an, directorul executiv 

elaborează un proiect de document de 

programare care conține programarea 

anuală și multianuală („documentul unic de 

În fiecare an, directorul elaborează un 

proiect de document de programare care 

conține programarea anuală și multianuală 

(„documentul unic de programare”), în 
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programare”), în conformitate cu articolul 

32 din Regulamentul delegat (UE) nr. 

1271/2013 al Comisiei și ținând seama de 

orientările stabilite de Comisie38. 

conformitate cu articolul 32 din 

Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 

al Comisiei și ținând seama de orientările 

stabilite de Comisie38. 

__________________ __________________ 

38 Comunicarea Comisiei privind 

orientările referitoare la documentul de 

programare pentru agențiile descentralizate 

și modelul pentru raportul anual de 

activitate consolidat pentru agențiile 

descentralizate [C(2014) 9641]. 

38 Comunicarea Comisiei privind 

orientările referitoare la documentul de 

programare pentru agențiile descentralizate 

și modelul pentru raportul anual de 

activitate consolidat pentru agențiile 

descentralizate [C(2014) 9641]. 

 

Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la data de 31 ianuarie, Consiliul de 

administrație adoptă proiectul de 

document unic de programare și îl 

transmite Comisiei pentru ca aceasta să își 

prezinte avizul. Proiectul de document unic 

de programare se transmite, de asemenea, 

Parlamentului European și Consiliului. 

Până la data de 31 ianuarie, Consiliul 

autorităților de reglementare adoptă 

proiectul de document unic de programare 

și îl transmite Comisiei pentru ca aceasta să 

își prezinte avizul. Proiectul de document 

unic de programare se transmite, de 

asemenea, Parlamentului European și 

Consiliului. 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație adoptă ulterior 

documentul unic de programare, ținând 

seama de avizul Comisiei. Consiliul de 

administrație transmite Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei 

documentul, precum și orice versiune 

ulterioară actualizată a acestuia. 

Consiliul autorităților de reglementare 

adoptă ulterior documentul unic de 

programare, ținând seama de avizul 

Comisiei. Consiliul de administrație 

transmite Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei documentul, 

precum și orice versiune ulterioară 
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actualizată a acestuia. 

 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când OAREC primește o nouă 

sarcină, Consiliul de administrație 

modifică programul anual de activitate 

adoptat. 

Atunci când OAREC primește o nouă 

sarcină, Consiliul autorităților de 

reglementare modifică programul anual de 

activitate adoptat. 

 

Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Orice modificare substanțială a 

programului anual de activitate se adoptă 

prin aceeași procedură precum cea aplicată 

pentru programul anual de activitate inițial. 

Consiliul de administrație poate delega 

directorului executiv competența de a 

aduce modificări nesubstanțiale 

programului anual de activitate. 

Orice modificare substanțială a 

programului anual de activitate se adoptă 

prin aceeași procedură precum cea aplicată 

pentru programul anual de activitate inițial. 

Consiliul autorităților de reglementare 

poate delega directorului competența de a 

aduce modificări nesubstanțiale 

programului anual de activitate. 

 

Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În fiecare an, directorul executiv 

elaborează un proiect estimativ provizoriu 

al veniturilor și cheltuielilor OAREC 

pentru exercițiul financiar următor, care 

conține schema de personal, și îl transmite 

1. În fiecare an, directorul elaborează 

un proiect estimativ provizoriu al 

veniturilor și cheltuielilor Oficiului 

OAREC pentru exercițiul financiar 

următor, care conține schema de personal, 
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Consiliului de administrație. și îl transmite Consiliului de administrație. 

 

Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Pe baza proiectului provizoriu, 

Consiliul de administrație adoptă un 

proiect de buget estimativ al veniturilor și 

cheltuielilor OAREC pentru exercițiul 

financiar următor. 

2. Pe baza proiectului provizoriu, 

Consiliul de administrație adoptă un 

proiect de buget estimativ al veniturilor și 

cheltuielilor Oficiului OAREC pentru 

exercițiul financiar următor. 

 

Amendamentul  89 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv trimite 

Comisiei, până la data de 31 ianuarie a 

fiecărui an, proiectul de buget estimativ al 

veniturilor și cheltuielilor OAREC. 

Informațiile conținute în proiectul de buget 

estimativ al veniturilor și cheltuielilor 

OAREC și în proiectul documentului unic 

de programare menționat la articolul 15 

alineatul (1) trebuie să fie coerente. 

3. Directorul trimite Comisiei, până la 

data de 31 ianuarie a fiecărui an, proiectul 

de buget estimativ al veniturilor și 

cheltuielilor Oficiului OAREC. 

Informațiile conținute în proiectul de buget 

estimativ al veniturilor și cheltuielilor 

Oficiului OAREC și în proiectul 

documentului unic de programare 

menționat la articolul 15 alineatul (1) 

trebuie să fie coerente. 

 

Amendamentul  90 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Autoritatea bugetară autorizează 

creditele pentru contribuția acordată 

6. Autoritatea bugetară autorizează 

creditele pentru contribuția acordată 
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OAREC. Oficiului OAREC. 

 

Amendamentul  91 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Autoritatea bugetară adoptă schema 

de personal a OAREC. 

7. Autoritatea bugetară adoptă schema 

de personal a Oficiului OAREC. 

 

Amendamentul  92 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Bugetul OAREC este adoptat de 

Consiliul de administrație. Acesta devine 

definitiv după adoptarea finală a bugetului 

general al Uniunii. Dacă este necesar, se 

ajustează în mod corespunzător. 

8. Bugetul Oficiului OAREC este 

adoptat de Consiliul de administrație. 

Acesta devine definitiv după adoptarea 

finală a bugetului general al Uniunii. Dacă 

este necesar, se ajustează în mod 

corespunzător. 

 

Amendamentul  93 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Pentru orice proiect imobiliar care 

poate avea un impact semnificativ asupra 

bugetului OAREC, se aplică dispozițiile 

Regulamentului delegat (UE) nr. 

1271/2013 al Comisiei. 

9. Pentru orice proiect imobiliar care 

poate avea un impact semnificativ asupra 

bugetului Oficiului OAREC, se aplică 

dispozițiile Regulamentului delegat (UE) 

nr. 1271/2013 al Comisiei. 
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Amendamentul  94 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se întocmesc și se înscriu în 

bugetul OAREC estimări ale tuturor 

veniturilor și cheltuielilor acestuia, pentru 

fiecare exercițiu financiar, care corespunde 

anului calendaristic. 

1. Se întocmesc și se înscriu în 

bugetul Oficiului OAREC estimări ale 

tuturor veniturilor și cheltuielilor acestuia, 

pentru fiecare exercițiu financiar, care 

corespunde anului calendaristic. 

 

Amendamentul  95 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Bugetul OAREC este echilibrat în 

ceea ce privește veniturile și cheltuielile. 

2. Bugetul Oficiului OAREC este 

echilibrat în ceea ce privește veniturile și 

cheltuielile. 

 

Amendamentul  96 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Fără a aduce atingere altor resurse, 

veniturile OAREC cuprind: 

3. Fără a aduce atingere altor resurse, 

veniturile Oficiului OAREC cuprind: 

 

Amendamentul  97 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) taxe pentru publicații și orice alt 

serviciu furnizat de către OAREC; 

eliminat 

 

Amendamentul  98 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) eventuale contribuții din partea 

țărilor terțe sau a autorităților de 

reglementare competente în domeniul 

comunicațiilor electronice din țările terțe 

care participă la activitatea OAREC, astfel 

cum se prevede la articolul 26. 

(d) eventuale contribuții din partea 

țărilor terțe sau a autorităților de 

reglementare competente în domeniul 

comunicațiilor electronice din țările terțe 

care participă la activitatea Oficiului 

OAREC, astfel cum se prevede la articolul 

26. 

 

Amendamentul  99 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Cheltuielile OAREC includ 

cheltuielile cu personalul, cheltuielile 

administrative și de infrastructură, precum 

și cheltuielile de funcționare. 

4. Cheltuielile Oficiului OAREC 

includ cheltuielile cu personalul, 

cheltuielile administrative și de 

infrastructură, precum și cheltuielile de 

funcționare. 

 

Amendamentul  100 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la data de 1 martie a 

exercițiului financiar următor, contabilul 

OAREC trimite conturile provizorii 

contabilului Comisiei și Curții de Conturi. 

1. Până la data de 1 martie a 

exercițiului financiar următor, contabilul 

Oficiului OAREC trimite conturile 

provizorii contabilului Comisiei și Curții 

de Conturi. 

 

Amendamentul  101 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la data de 31 martie a 

exercițiului financiar următor, OAREC 

trimite raportul privind gestiunea bugetară 

și financiară Parlamentului European, 

Consiliului și Curții de Conturi. 

2. Până la data de 31 martie a 

exercițiului financiar următor, Oficiul 

OAREC trimite raportul privind gestiunea 

bugetară și financiară Parlamentului 

European, Consiliului și Curții de Conturi. 

 

Amendamentul  102 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La primirea observațiilor Curții de 

Conturi privind conturile provizorii ale 

OAREC, contabilul OAREC întocmește 

conturile finale ale OAREC pe propria 

răspundere. Directorul executiv prezintă 

conturile finale Consiliului de administrație 

în vederea obținerii unui aviz. 

3. La primirea observațiilor Curții de 

Conturi privind conturile provizorii ale 

Oficiului OAREC, contabilul Oficiului 

OAREC întocmește conturile finale ale 

Oficiului OAREC pe propria răspundere. 

Directorul prezintă conturile finale 

Consiliului de administrație în vederea 

obținerii unui aviz. 

 

Amendamentul  103 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Consiliul de administrație emite un 

aviz cu privire la conturile finale ale 

OAREC. 

4. Consiliul de administrație emite un 

aviz cu privire la conturile finale ale 

Oficiului OAREC. 

 

Amendamentul  104 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Până la data de 1 iulie următoare 

încheierii fiecărui exercițiu financiar, 

directorul executiv trimite Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei și Curții 

de Conturi conturile finale împreună cu 

avizul Consiliului de administrație. 

5. Până la data de 1 iulie următoare 

încheierii fiecărui exercițiu financiar, 

directorul trimite Parlamentului European, 

Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi 

conturile finale împreună cu avizul 

Consiliului de administrație. 

 

Amendamentul  105 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. OAREC publică conturile finale în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până 

la data de 15 noiembrie a anului următor. 

6. Oficiul OAREC publică conturile 

finale în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene până la data de 15 noiembrie a 

anului următor. 

 

Amendamentul  106 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Până la 30 septembrie, directorul 7. Până la 30 septembrie, directorul 
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executiv trimite Curții de Conturi un 

răspuns la observațiile acesteia. Directorul 

executiv trimite acest răspuns și Consiliului 

de administrație. 

trimite Curții de Conturi un răspuns la 

observațiile acesteia. Directorul trimite 

acest răspuns și Consiliului de 

administrație. 

 

Amendamentul  107 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Directorul executiv prezintă 

Parlamentului European, la solicitarea 

acestuia din urmă, toate informațiile 

necesare pentru a facilita aplicarea 

procedurii de descărcare de gestiune pentru 

exercițiul financiar în cauză, în 

conformitate cu articolul 165 alineatul (3) 

din Regulamentul financiar39. 

8. Directorul prezintă Parlamentului 

European, la solicitarea acestuia din urmă, 

toate informațiile necesare pentru a facilita 

aplicarea procedurii de descărcare de 

gestiune pentru exercițiul financiar în 

cauză, în conformitate cu articolul 165 

alineatul (3) din Regulamentul financiar39. 

__________________ __________________ 

39 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 

normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 

1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 

26.10.2012). 

39 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 

normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 

1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 

26.10.2012). 

 

Amendamentul  108 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. La recomandarea Consiliului, care 

hotărăște cu majoritate calificată, 

Parlamentul European acordă directorului 

executiv, înainte de data de 15 mai a anului 

N + 2, descărcarea de gestiune în ceea ce 

9. La recomandarea Consiliului, care 

hotărăște cu majoritate calificată, 

Parlamentul European acordă directorului, 

înainte de data de 15 mai a anului N + 2, 

descărcarea de gestiune în ceea ce privește 
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privește execuția bugetului pentru anul N. execuția bugetului pentru anul N. 

 

Amendamentul  109 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Normele financiare aplicabile OAREC se 

adoptă de către Consiliul de administrație, 

după consultarea Comisiei. Acestea nu fac 

derogare de la Regulamentul (UE) nr. 

1271/2013, cu excepția cazului în care o 

astfel de derogare este în mod specific 

necesară pentru funcționarea OAREC și cu 

acordul prealabil al Comisiei. 

Normele financiare aplicabile Oficiului 

OAREC se adoptă de către Consiliul de 

administrație, după consultarea Comisiei. 

Acestea nu fac derogare de la 

Regulamentul (UE) nr. 1271/2013, cu 

excepția cazului în care o astfel de 

derogare este în mod specific necesară 

pentru funcționarea Oficiului OAREC și 

cu acordul prealabil al Comisiei. 

 

Amendamentul  110 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Personalului OAREC i se aplică Statutul 

funcționarilor și Regimul aplicabil 

celorlalți agenți și normele adoptate de 

comun acord de instituțiile Uniunii pentru 

punerea în aplicare a Statutului 

funcționarilor și a Regimului aplicabil 

celorlalți agenți. 

Personalului Oficiului OAREC i se aplică 

Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil 

celorlalți agenți și normele adoptate de 

comun acord de instituțiile Uniunii pentru 

punerea în aplicare a Statutului 

funcționarilor și a Regimului aplicabil 

celorlalți agenți. 

 

 

Amendamentul  111 

Propunere de regulament 

Articolul 22 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 22 Articolul 22 

Numirea directorului executiv Numirea directorului 

1. Directorul executiv este angajat ca 

agent temporar al OAREC în temeiul 

articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil 

celorlalți agenți. 

1. Directorul este angajat ca agent 

temporar al Oficiului OAREC în temeiul 

articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil 

celorlalți agenți. 

2. Directorul executiv este numit de 

Consiliul de administrație de pe o listă de 

candidați propusă de Comisie, în urma 

unei proceduri de selecție deschise și 

transparente. 

2. Consiliul de administrație numește 

directorul executiv în urma unei proceduri 

de selecție deschise și transparente. 

Pentru încheierea contractului cu directorul 

executiv, OAREC este reprezentat de 

președintele Consiliului de administrație. 

Pentru încheierea contractului cu 

directorul, Oficiul OAREC este reprezentat 

de președintele Consiliului de 

administrație. 

Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 

selecționat de către Consiliul de 

administrație poate fi invitat să facă o 

declarație în fața comisiei competente a 

Parlamentului European și să răspundă 

întrebărilor adresate de membrii acesteia. 

Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 

selecționat de către Consiliul de 

administrație face o declarație în fața 

comisiei competente a Parlamentului 

European și răspunde întrebărilor adresate 

de membrii acesteia. 

3. Durata mandatului directorului 

executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul 

acestei perioade, Comisia realizează o 

evaluare care ia în considerare evaluarea 

activității directorului executiv, precum și 

sarcinile și provocările viitoare ale 

OAREC. 

3. Durata mandatului directorului este 

de trei ani. Până la sfârșitul acestei 

perioade, Consiliul de administrație 

realizează o evaluare care ia în considerare 

evaluarea activității directorului, precum și 

sarcinile și provocările viitoare ale 

OAREC. 

4. Consiliul de administrație, 

acționând în baza unei propuneri a 

Comisiei care ia în considerare evaluarea 

menționată la alineatul (3), poate prelungi 

o singură dată mandatul directorului 

executiv pentru o perioadă de cel mult 

cinci ani. 

4. Consiliul de administrație, ținând 

seama de evaluarea menționată la alineatul 

(3), poate prelungi o singură dată mandatul 

directorului executiv pentru o perioadă de 

cel mult trei ani. 

5. Consiliul de administrație 

informează Parlamentul European dacă 

intenționează să prelungească mandatul 

directorului executiv. Cu o lună înainte de 

o astfel de prelungire, directorul executiv 

5. Consiliul de administrație 

informează Parlamentul European dacă 

intenționează să prelungească mandatul 

directorului. Cu o lună înainte de o astfel 

de prelungire, directorul poate fi invitat să 
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poate fi invitat să facă o declarație în fața 

comisiei competente a Parlamentului și să 

răspundă întrebărilor adresate de membrii 

acesteia. 

facă o declarație în fața comisiei 

competente a Parlamentului și să răspundă 

întrebărilor adresate de membrii acesteia. 

6. Un director executiv al cărui 

mandat a fost prelungit nu mai poate 

participa la o altă procedură de selecție 

pentru același post după încheierea 

perioadei totale a mandatului său. 

6. Un director al cărui mandat a fost 

prelungit nu mai poate participa la o altă 

procedură de selecție pentru același post 

după încheierea perioadei totale a 

mandatului său. 

7. Directorul executiv poate fi demis 

din funcție numai printr-o decizie a 

Consiliului de administrație, la propunerea 

Comisiei. 

7. Directorul poate fi demis din 

funcție numai printr-o decizie a Consiliului 

de administrație. 

8. Consiliul de administrație adoptă 

deciziile privind numirea, prelungirea 

mandatului sau demiterea din funcție a 

directorului executiv cu o majoritate de 

două treimi dintre membrii săi cu drept de 

vot. 

8. Consiliul de administrație adoptă 

deciziile privind numirea, prelungirea 

mandatului sau demiterea din funcție a 

directorului cu o majoritate de două treimi 

dintre membrii săi cu drept de vot. 

 

Amendamentul  112 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. OAREC poate folosi experți 

naționali detașați sau alte categorii de 

personal care nu sunt angajați ai OAREC. 

Acestor categorii de personal nu li se aplică 

Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil 

celorlalți agenți. 

1. Oficiul OAREC poate folosi 

experți naționali detașați sau alte categorii 

de personal care nu sunt angajați ai 

Oficiului OAREC. Acestor categorii de 

personal nu li se aplică Statutul 

funcționarilor și Regimul aplicabil 

celorlalți agenți. 

 

Amendamentul  113 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Consiliul de administrație adoptă o 

decizie care prevede norme privind 

detașarea experților naționali la OAREC. 

2. Consiliul de administrație adoptă o 

decizie care prevede norme privind 

detașarea experților naționali la Oficiul 

OAREC. 

 

Amendamentul  114 

Propunere de regulament 

Articolul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 24 eliminat 

Statutul juridic  

1.  OAREC este un organism al 

Uniunii. Acesta are personalitate juridică. 

 

2.  În fiecare stat membru, OAREC 

beneficiază de cea mai extinsă capacitate 

juridică recunoscută persoanelor juridice 

în temeiul legislației interne. Acesta poate, 

în special, să achiziționeze sau să 

înstrăineze bunuri mobile și imobile și să 

se constituie parte în instanță. 

 

3.  OAREC este reprezentat de 

directorul său executiv. 

 

4.  OAREC are responsabilitate 

exclusivă pentru sarcinile și competențele 

care i-au fost atribuite. 

 

 

Amendamentul  115 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Protocolul privind privilegiile și imunitățile 

Uniunii Europene se aplică OAREC și 

Protocolul privind privilegiile și imunitățile 

Uniunii Europene se aplică Oficiului 



 

RR\1137062RO.docx 111/178 PE600.889 

 RO 

personalului său. OAREC și personalului său. 

 

Amendamentul  116 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În acest scop, OAREC poate stabili, sub 

rezerva aprobării prealabile de către 

Comisie, acorduri de lucru. Astfel de 

acorduri nu creează obligații legale 

pentru Uniune sau pentru statele sale 

membre. 

eliminat 

 

Amendamentul  117 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Ca parte a documentului unic de 

programare, Consiliul de administrație 

adoptă o strategie privind relațiile cu 

organismele, agențiile, oficiile și grupurile 

consultative competente ale Uniunii, cu 

autoritățile competente din țări terțe și/sau 

cu organizații internaționale în privința 

chestiunilor care intră în domeniul de 

competență al OAREC. Comisia și agenția 

încheie un acord de lucru adecvat prin care 

să se garanteze faptul că OAREC își 

desfășoară activitatea în limitele 

mandatului său și al cadrului instituțional 

existent. 

3. Ca parte a documentului unic de 

programare, Consiliul autorităților de 

reglementare adoptă o strategie privind 

relațiile cu organismele, agențiile, oficiile 

și grupurile consultative competente ale 

Uniunii, cu autoritățile competente din țări 

terțe și/sau cu organizații internaționale în 

privința chestiunilor care intră în domeniul 

de competență al OAREC. Comisia și 

OAREC încheie un acord de lucru adecvat 

prin care să se garanteze faptul că OAREC 

își desfășoară activitatea în limitele 

mandatului său și al cadrului instituțional 

existent. 

 

Amendamentul  118 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – titlu 



 

PE600.889 112/178 RR\1137062RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Transparența și comunicarea Accesul la documente, transparența și 

comunicarea 

 

Amendamentul  119 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 

al Parlamentului European și al 

Consiliului40 se aplică documentelor 

deținute de OAREC. În termen de șase luni 

de la prima sa ședință, Consiliul de 

administrație adoptă normele detaliate de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1049/2001. 

1. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 

al Parlamentului European și al 

Consiliului40 se aplică documentelor 

deținute de OAREC și de Oficiul OAREC. 

Consiliul autorităților de reglementare și 

Consiliul de administrație, în termen de... 

[a se introduce data: ... luni de la data 

aplicării prezentului Regulament], adoptă 

normele detaliate de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. 

__________________ __________________ 

40 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 30 mai 2001 privind accesul public la 

documentele Parlamentului European, ale 

Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 

31.5.2001, p. 43). 

40 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 30 mai 2001 privind accesul public la 

documentele Parlamentului European, ale 

Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 

31.5.2001, p. 43). 

 

Amendamentul  120 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către OAREC este 

reglementată de Regulamentul (CE) nr. 

45/2001 al Parlamentului European și al 

2. Prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către OAREC și de către 

Oficiul OAREC este reglementată de 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
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Consiliului41. În termen de șase luni de la 

prima sa ședință, Consiliul de 

administrație stabilește măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

45/2001 de către OAREC, inclusiv măsuri 

referitoare la numirea unui responsabil 

cu protecția datelor în cadrul OAREC. 

Măsurile respective se stabilesc după 

consultarea Autorității Europene pentru 

Protecția Datelor. 

Parlamentului European și al Consiliului41. 

__________________ __________________ 

41 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2000 privind protecția 

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către 

instituțiile și organele comunitare și privind 

libera circulație a acestor date (JO L 8, 

12.1.2001, p. 1). 

41 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2000 privind protecția 

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către 

instituțiile și organele comunitare și privind 

libera circulație a acestor date (JO L 8, 

12.1.2001, p. 1). 

 

Amendamentul  121 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2 a. OAREC și Oficiul OAREC își 

desfășoară activitățile cu un înalt nivel de 

transparență. OAREC și Oficiul OAREC 

se asigură că publicul și orice parte 

interesată primesc informații obiective, 

fiabile și ușor accesibile, în special cu 

privire la rezultatele activității lor. 

 

Amendamentul  122 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. OAREC poate desfășura activități 3. OAREC și Oficiul OAREC pot 
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de comunicare din proprie inițiativă, în 

limitele domeniului său de competență. 

Alocarea de resurse activităților de 

comunicare nu se face în detrimentul 

îndeplinirii cu eficacitate a sarcinilor 

menționate la articolul 2 alineatul (1) și la 

articolul 2 alineatul (2) din prezentul 

regulament. Activitățile de comunicare se 

efectuează în conformitate cu planurile de 

comunicare și diseminare relevante 

adoptate de Consiliul de administrație. 

desfășura activități de comunicare din 

proprie inițiativă, în limitele domeniului 

lor de competență. Alocarea de resurse 

activităților de comunicare nu se face în 

detrimentul îndeplinirii cu eficacitate a 

sarcinilor menționate la articolul 2 alineatul 

(1) și la articolul 2 alineatul (2) din 

prezentul regulament. Activitățile de 

comunicare se efectuează în conformitate 

cu planurile de comunicare și diseminare 

relevante adoptate de Consiliul de 

administrație. 

 

Amendamentul  123 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere articolului 27 

alineatul (1), OAREC nu divulgă terților 

informațiile pe care le prelucrează sau pe 

care le primește și pentru care s-a cerut, 

printr-o solicitare motivată, un tratament 

confidențial, integral sau parțial. 

1. Fără a aduce atingere articolului 27 

alineatul (1), Oficiul OAREC nu divulgă 

terților informațiile pe care le prelucrează 

sau pe care le primește și pentru care s-a 

cerut, printr-o solicitare motivată, un 

tratament confidențial, integral sau parțial. 

 

Amendamentul  124 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Membrii Consiliului de 

administrație, directorul executiv, membrii 

Comisiei pentru soluționarea 

contestațiilor, experții naționali detașați, 

alte categorii de personal care nu sunt 

angajate de OAREC și experții care 

participă la grupurile de lucru respectă 

cerințele de confidențialitate conform 

articolului 339 din tratat, chiar și după 

2. Membrii Consiliului de 

administrație, directorul, experții naționali 

detașați, alte categorii de personal care nu 

sunt angajate de Oficiul OAREC și experții 

care participă la grupurile de lucru respectă 

cerințele de confidențialitate conform 

articolului 339 din tratat, chiar și după 

încetarea atribuțiilor lor. 
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încetarea atribuțiilor lor. 

 

Amendamentul  125 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

OAREC își adoptă norme proprii de 

securitate care sunt echivalente cu normele 

de securitate ale Comisiei pentru protecția 

informațiilor clasificate ale Uniunii 

Europene (IUEC) și a informațiilor 

sensibile neclasificate, printre altele, 

dispoziții privind schimbul, prelucrarea și 

stocarea unor astfel de informații conform 

dispozițiilor Deciziilor (UE, Euratom) 

2015/44342 și (UE, Euratom) 2015/44443 

ale Comisiei. Alternativ, OAREC poate 

adopta o decizie de aplicare a normelor 

Comisiei pe o bază mutatis mutandis. 

Oficiul OAREC își adoptă norme proprii 

de securitate care sunt echivalente cu 

normele de securitate ale Comisiei pentru 

protecția informațiilor clasificate ale 

Uniunii Europene (IUEC) și a informațiilor 

sensibile neclasificate, printre altele, 

dispoziții privind schimbul, prelucrarea și 

stocarea unor astfel de informații conform 

dispozițiilor Deciziilor (UE, Euratom) 

2015/44342 și (UE, Euratom) 2015/44443 

ale Comisiei. Alternativ, Oficiul OAREC 

poate adopta o decizie de aplicare a 

normelor Comisiei pe o bază mutatis 

mutandis. 

__________________ __________________ 

42 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a 

Comisiei din 13 martie 2015 privind 

securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 

17.3.2015, p. 41). 

42 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a 

Comisiei din 13 martie 2015 privind 

securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 

17.3.2015, p. 41). 

43 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a 

Comisiei din 13 martie 2015 privind 

normele de securitate pentru protecția 

informațiilor UE clasificate (JO L 72, 

17.3.2015, p. 53). 

43 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a 

Comisiei din 13 martie 2015 privind 

normele de securitate pentru protecția 

informațiilor UE clasificate (JO L 72, 

17.3.2015, p. 53). 

 

Amendamentul  126 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe baza unei cereri justificate în mod Pe baza unei cereri justificate în mod 
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corespunzător din partea OAREC, Comisia 

și ANR-urile furnizează OAREC toate 

informațiile necesare, în timp util și cu 

exactitate, pentru îndeplinirea sarcinilor 

sale, cu condiția ca acestea să aibă în mod 

legal acces la informațiile relevante și ca 

solicitarea de informații să fie necesară în 

legătură cu natura sarcinii în cauză. 

corespunzător din partea OAREC sau a 

Oficiului OAREC, Comisia și ANR-urile 

furnizează OAREC sau Oficiului OAREC 

toate informațiile necesare, în timp util și 

cu exactitate, pentru îndeplinirea sarcinilor 

sale, cu condiția ca acestea să aibă în mod 

legal acces la informațiile relevante și ca 

solicitarea de informații să fie necesară în 

legătură cu natura sarcinii în cauză. 

 

Amendamentul  127 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

OAREC poate solicita, de asemenea, 

ANR-urilor să îi transmită informațiile la 

intervale regulate și în formate specificate. 

Astfel de cereri se fac, în cazul în care este 

posibil, utilizându-se formate comune de 

raportare. 

OAREC sau Oficiul OAREC pot solicita, 

de asemenea, ANR-urilor să le transmită 

informațiile la intervale regulate și în 

formate specificate. Astfel de cereri se fac, 

în cazul în care este posibil, utilizându-se 

formate comune de raportare. 

 

Amendamentul  128 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. La cererea justificată în mod 

corespunzător a Comisiei sau a unei ANR, 

OAREC furnizează, în timp util și cu 

exactitate, toate informațiile necesare care 

să îi permită Comisiei sau ANR 

îndeplinirea sarcinilor sale, pe baza 

principiului cooperării sincere. 

2. La cererea justificată în mod 

corespunzător a Comisiei sau a unei ANR, 

OAREC sau Oficiul OAREC furnizează, 

în timp util și cu exactitate, toate 

informațiile necesare care să îi permită 

Comisiei sau ANR îndeplinirea sarcinilor 

sale, pe baza principiului cooperării 

sincere. 
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Amendamentul  129 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Înainte de a solicita informații în 

conformitate cu prezentul articol și pentru 

a evita duplicarea obligațiilor de raportare, 

OAREC ține seama de orice informație 

relevantă existentă aflată la dispoziția 

publicului. 

3. Înainte de a solicita informații în 

conformitate cu prezentul articol și pentru 

a evita duplicarea obligațiilor de raportare, 

OAREC sau Oficiul OAREC țin seama de 

orice informație relevantă existentă aflată 

la dispoziția publicului. 

 

Amendamentul  130 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care informațiile nu sunt 

disponibile sau nu sunt puse la dispoziție 

de către ANR în timp util ori în situațiile în 

care o solicitare directă a OAREC s-ar 

dovedi mai eficientă și mai puțin 

împovărătoare, OAREC poate adresa o 

cerere bine întemeiată și motivată altor 

autorități sau direct întreprinderilor în 

cauză care furnizează rețele și servicii de 

comunicații electronice, precum și 

infrastructura asociată. 

În cazul în care informațiile nu sunt 

disponibile sau nu sunt puse la dispoziție 

de către ANR în timp util ori în situațiile în 

care o solicitare directă a OAREC sau a 

Oficiului OAREC s-ar dovedi mai 

eficientă și mai puțin împovărătoare, 

OAREC sau Oficiul OAREC pot adresa o 

cerere bine întemeiată și motivată altor 

autorități sau direct întreprinderilor în 

cauză care furnizează rețele și servicii de 

comunicații electronice, precum și 

infrastructura asociată. 

 

Amendamentul  131 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

OAREC informează ANR-urile relevante 

cu privire la cereri, în conformitate cu 

OAREC sau Oficiul OAREC informează 

ANR-urile relevante cu privire la cereri, în 
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dispozițiile prezentului alineat. conformitate cu dispozițiile prezentului 

alineat. 

 

Amendamentul  132 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La cererea OAREC, ANR-urile acordă 

asistență OAREC în procesul de colectare 

a acestor informații. 

La cererea OAREC sau a Oficiului 

OAREC, ANR-urile acordă asistență 

OAREC sau Oficiului OAREC în procesul 

de colectare a acestor informații. 

 

Amendamentul  133 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Membrii Consiliului de administrație, 

directorul executiv, experții naționali 

detașați și alte categorii de personal care nu 

sunt angajate de OAREC întocmesc, 

fiecare în parte, o declarație în care 

precizează angajamentele lor și absența sau 

prezența oricăror interese directe sau 

indirecte care ar putea aduce atingere 

independenței lor. 

Membrii Consiliului de administrație și ai 

Consiliului autorităților de reglementare, 

directorul, experții naționali detașați și alte 

categorii de personal care nu sunt angajate 

de Oficiul OAREC întocmesc, fiecare în 

parte, o declarație în care precizează 

angajamentele lor și absența sau prezența 

oricăror interese directe sau indirecte care 

ar putea aduce atingere independenței lor. 

 

Amendamentul  134 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Declarațiile sunt corecte și complete, sunt 

depuse în scris și sunt actualizate ori de 

câte ori este nevoie. Declarațiile de interese 

Declarațiile sunt corecte și complete, sunt 

depuse în scris și sunt actualizate ori de 

câte ori este nevoie. Declarațiile de interese 
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ale membrilor Consiliului de administrație 

și ale directorului executiv sunt făcute 

publice. 

ale membrilor Consiliului de administrație 

și ale directorului sunt făcute publice. 

 

Amendamentul  135 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Membrii Consiliului de 

administrație, directorul executiv, experții 

naționali detașați și alte categorii de 

personal care nu sunt angajate de OAREC 

și experții care participă la grupurile de 

lucru declară, fiecare în parte, corect și 

complet, cel târziu la începutul fiecărei 

ședințe, toate interesele care ar putea aduce 

atingere independenței lor în ceea ce 

privește punctele înscrise pe ordinea de zi 

și se abțin de la participarea la dezbaterile 

referitoare la punctele respective și de la 

votul în legătură cu acestea. 

2. Membrii Consiliului de 

administrație, directorul, experții naționali 

detașați și alte categorii de personal care nu 

sunt angajate de Oficiul OAREC și experții 

care participă la grupurile de lucru declară, 

fiecare în parte, corect și complet, cel 

târziu la începutul fiecărei ședințe, toate 

interesele care ar putea aduce atingere 

independenței lor în ceea ce privește 

punctele înscrise pe ordinea de zi și se 

abțin de la participarea la dezbaterile 

referitoare la punctele respective și de la 

votul în legătură cu acestea. 

 

Amendamentul  136 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita combaterea 

fraudei, a corupției și a altor activități 

ilegale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului44, în termen de șase luni de 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, OAREC aderă la Acordul 

interinstituțional din 25 mai 1999 privind 

investigațiile interne desfășurate de OLAF 

și adoptă dispozițiile corespunzătoare care 

se aplică tuturor angajaților OAREC, 

utilizând modelul prevăzut în anexa la 

1. Pentru a facilita combaterea 

fraudei, a corupției și a altor activități 

ilegale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului44, până la... [a se introduce 

data: ... luni de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament], Oficiul OAREC 

aderă la Acordul interinstituțional din 25 

mai 1999 privind investigațiile interne 

desfășurate de OLAF și adoptă dispozițiile 

corespunzătoare care se aplică tuturor 

angajaților Oficiului OAREC, utilizând 
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acordul respectiv. modelul prevăzut în anexa la acordul 

respectiv. 

__________________ __________________ 

44 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 

investigațiile efectuate de Oficiul European 

de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1073/1999 al Parlamentului European și al 

Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 

nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 

18.9.2013, p. 1). 

44 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 

investigațiile efectuate de Oficiul European 

de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1073/1999 al Parlamentului European și al 

Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 

nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 

18.9.2013, p. 1). 

 

Amendamentul  137 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Curtea Europeană de Conturi are 

competența de a efectua audituri, pe baza 

documentelor și la fața locului, cu privire 

la toți beneficiarii de granturi, contractanții 

și subcontractanții care au primit fonduri 

ale Uniunii de la OAREC. 

2. Curtea Europeană de Conturi are 

competența de a efectua audituri, pe baza 

documentelor și la fața locului, cu privire 

la toți beneficiarii de granturi, contractanții 

și subcontractanții care au primit fonduri 

ale Uniunii de la Oficiul OAREC. 

 

Amendamentul  138 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. OLAF poate efectua investigații, 

inclusiv controale și inspecții la fața 

locului, pentru a stabili dacă s-a comis o 

fraudă, un act de corupție sau orice altă 

activitate ilegală care afectează interesele 

financiare ale Uniunii în legătură cu un 

grant sau cu un contract finanțat de 

OAREC, în conformitate cu dispozițiile și 

3. OLAF poate efectua investigații, 

inclusiv controale și inspecții la fața 

locului, pentru a stabili dacă s-a comis o 

fraudă, un act de corupție sau orice altă 

activitate ilegală care afectează interesele 

financiare ale Uniunii în legătură cu un 

grant sau cu un contract finanțat de Oficiul 

OAREC, în conformitate cu dispozițiile și 
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procedurile prevăzute în Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 883/2013 și în 

Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 

al Consiliului45. 

procedurile prevăzute în Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 883/2013 și în 

Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 

al Consiliului45. 

__________________ __________________ 

45 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 

2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 

1996 privind controalele și inspecțiile la 

fața locului efectuate de Comisie în scopul 

protejării intereselor financiare ale 

Comunităților Europene împotriva fraudei 

și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 

2). 

45 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 

2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 

1996 privind controalele și inspecțiile la 

fața locului efectuate de Comisie în scopul 

protejării intereselor financiare ale 

Comunităților Europene împotriva fraudei 

și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 

2). 

 

Amendamentul  139 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Fără a aduce atingere dispozițiilor 

alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de 

cooperare cu autoritățile competente din 

țări terțe și cu organizații internaționale, 

contractele, acordurile de grant și deciziile 

OAREC privind granturile conțin dispoziții 

care împuternicesc în mod expres Curtea 

de Conturi Europeană și OLAF să 

efectueze astfel de audituri și investigații, 

conform competențelor care le revin. 

4. Fără a aduce atingere dispozițiilor 

alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de 

cooperare cu autoritățile competente din 

țări terțe și cu organizații internaționale, 

contractele, acordurile de grant și deciziile 

Oficiului OAREC privind granturile conțin 

dispoziții care împuternicesc în mod expres 

Curtea de Conturi Europeană și OLAF să 

efectueze astfel de audituri și investigații, 

conform competențelor care le revin. 

 

Amendamentul  140 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Răspunderea contractuală a 

OAREC este reglementată de legislația 

aplicabilă contractului în cauză. 

1. Răspunderea contractuală a 

Oficiului OAREC este reglementată de 

legislația aplicabilă contractului în cauză. 
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Amendamentul  141 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene este competentă să se pronunțe 

în temeiul oricărei clauze de arbitraj 

cuprinse în contractele încheiate de către 

OAREC. 

2. Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene este competentă să se pronunțe 

în temeiul oricărei clauze de arbitraj 

cuprinse în contractele încheiate de către 

Oficiul OAREC. 

 

Amendamentul  142 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul răspunderii 

extracontractuale, în conformitate cu 

principiile generale comune legislațiilor 

statelor membre, OAREC repară orice 

prejudiciu provocat de departamentele sau 

membrii personalului său în executarea 

atribuțiilor lor. 

3. În cazul răspunderii 

extracontractuale, în conformitate cu 

principiile generale comune legislațiilor 

statelor membre, Oficiul OAREC repară 

orice prejudiciu provocat de 

departamentele sau membrii personalului 

său în executarea atribuțiilor lor. 

 

Amendamentul  143 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Răspunderea personală a angajaților 

față de OAREC este reglementată de 

dispozițiile aplicabile acestora prevăzute în 

Statutul funcționarilor sau în Regimul 

aplicabil celorlalți agenți. 

5. Răspunderea personală a angajaților 

față de Oficiul OAREC este reglementată 

de dispozițiile aplicabile acestora prevăzute 

în Statutul funcționarilor sau în Regimul 

aplicabil celorlalți agenți. 
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Amendamentul  144 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Activitățile OAREC fac obiectul 

investigațiilor efectuate de Ombudsmanul 

European în conformitate cu dispozițiile 

articolului 228 din tratat. 

Activitățile Oficiului OAREC fac obiectul 

investigațiilor efectuate de Ombudsmanul 

European în conformitate cu dispozițiile 

articolului 228 din tratat. 

 

Amendamentul  145 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dispozițiile prevăzute de 

Regulamentul nr. 1/5846 se aplică OAREC. 

1. Dispozițiile prevăzute de 

Regulamentul nr. 1/5846 se aplică Oficiului 

OAREC. 

__________________ __________________ 

46 Regulamentul nr. 1 al Consiliului de 

stabilire de stabilire a regimului lingvistic 

al Comunității Economice Europene (JO L 

17, 6.10.1958, p. 385). 

46 Regulamentul nr. 1 al Consiliului de 

stabilire de stabilire a regimului lingvistic 

al Comunității Economice Europene (JO L 

17, 6.10.1958, p. 385). 

 

Amendamentul  146 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Serviciile de traducere necesare 

pentru funcționarea OAREC sunt asigurate 

de Centrul de Traduceri pentru 

Organismele Uniunii Europene. 

2. Serviciile de traducere necesare 

pentru funcționarea Oficiului OAREC sunt 

asigurate de Centrul de Traduceri pentru 

Organismele Uniunii Europene. 
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Amendamentul  147 

Propunere de regulament 

Articolul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 36 eliminat 

Comitetul  

1.  Comisia este sprijinită de un 

comitet („Comitetul pentru comunicații”). 

Acesta este un comitet în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

 

2.  Atunci când se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

 

3.  În cazul în care avizul comitetului 

trebuie obținut printr-o procedură scrisă, 

procedura respectivă se încheie fără 

rezultat în cazul în care, în termenul 

pentru emiterea avizului, președintele 

comitetului decide astfel. 

 

 

Amendamentul  148 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dispozițiile necesare referitoare la 

găzduirea OAREC în statul membru gazdă 

și facilitățile care trebuie puse la dispoziție 

de către statul respectiv, precum și normele 

specifice aplicabile în statul membru gazdă 

cu privire la directorul executiv, la membrii 

Consiliului de administrație, la personalul 

OAREC și la membrii familiilor acestora 

sunt prevăzute într-un acord privind sediul 

încheiat între OAREC și statul membru în 

care este stabilit acesta, după ce s-a obținut 

aprobarea Consiliului de administrație și 

cel târziu la doi ani de la intrarea în vigoare 

1. Dispozițiile necesare referitoare la 

găzduirea Oficiului OAREC în statul 

membru gazdă și facilitățile care trebuie 

puse la dispoziție de către statul respectiv, 

precum și normele specifice aplicabile în 

statul membru gazdă cu privire la 

directorul, la membrii Consiliului de 

administrație, la personalul Oficiului 

OAREC și la membrii familiilor acestora 

sunt prevăzute într-un acord privind sediul 

încheiat între Oficiul OAREC și statul 

membru în care este stabilit acesta, după ce 

s-a obținut aprobarea Consiliului de 
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a prezentului regulament. administrație și cel târziu la doi ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. 

 

Amendamentul  149 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statul membru care găzduiește 

OAREC oferă condițiile necesare pentru a 

asigura o funcționare corespunzătoare și 

eficientă a OAREC, inclusiv școlarizare în 

mai multe limbi, de orientare europeană și 

conexiuni de transport corespunzătoare. 

2. Statul membru care găzduiește 

Oficiul OAREC oferă condițiile necesare 

pentru a asigura o funcționare 

corespunzătoare și eficientă a Oficiului 

OAREC, inclusiv școlarizare în mai multe 

limbi, de orientare europeană și conexiuni 

de transport corespunzătoare. 

 

Amendamentul  150 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În termen de cel mult cinci ani de la 

data intrării în vigoare a prezentului 

regulament și, ulterior, o dată la cinci ani, 

Comisia realizează o evaluare în 

conformitate cu orientările sale pentru a 

analiza activitatea OAREC în raport cu 

obiectivele, mandatul, sarcinile și 

amplasamentul. Evaluarea analizează, în 

special, eventuala necesitate de a modifica 

mandatul OAREC și implicațiile financiare 

ale unei astfel de modificări. 

1. În termen de cel mult cinci ani de la 

data intrării în vigoare a prezentului 

regulament și, ulterior, o dată la cinci ani, 

Comisia realizează o evaluare în 

conformitate cu orientările sale pentru a 

analiza activitatea OAREC și a Oficiului 

OAREC în raport cu obiectivele, mandatul, 

sarcinile și amplasamentul. Evaluarea 

analizează, în special, eventuala necesitate 

de a modifica mandatul OAREC și al 

Oficiului OAREC și implicațiile financiare 

ale unei astfel de modificări. 
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Amendamentul  151 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care consideră că 

funcționarea în continuare a OAREC nu se 

mai justifică în raport cu obiectivele, 

mandatul și sarcinile sale, Comisia poate 

propune modificarea în mod corespunzător 

sau abrogarea prezentului regulament. 

2. În cazul în care consideră că 

funcționarea în continuare a OAREC și a 

Oficiului OAREC nu se mai justifică în 

raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile 

sale, Comisia poate propune modificarea în 

mod corespunzător sau abrogarea 

prezentului regulament. 

 

Amendamentul  152 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (2), 

OAREC succedă Oficiului care a fost 

instituit prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009 (denumit în continuare „Oficiul 

OAREC”) în ceea ce privește toate 

aspectele legate de proprietate, acorduri, 

obligații legale, contracte de muncă, 

angajamente financiare și răspunderi. 

Fără a aduce atingere alineatului (2), 

Oficiul OAREC succedă Oficiului care a 

fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009 (denumit în continuare „Oficiul 

OAREC”) în ceea ce privește toate 

aspectele legate de proprietate, acorduri, 

obligații legale, contracte de muncă, 

angajamente financiare și răspunderi. 

 

Amendamentul  153 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În special, prezentul regulament nu aduce 

atingere drepturilor și obligațiilor 

personalului Oficiului instituit în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009. 

Contractele membrilor personalului pot fi 

În special, prezentul regulament nu aduce 

atingere drepturilor și obligațiilor 

personalului Oficiului instituit în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009. 

Contractele membrilor personalului pot fi 
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reînnoite în temeiul prezentului regulament 

în conformitate cu Statutul funcționarilor și 

Regimul aplicabil celorlalți agenți și în 

conformitate cu constrângerile bugetare ale 

OAREC. 

reînnoite în temeiul prezentului regulament 

în conformitate cu Statutul funcționarilor și 

Regimul aplicabil celorlalți agenți și în 

conformitate cu constrângerile bugetare ale 

Oficiului OAREC. 

 

Amendamentul  154 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Începând de la [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament] și până în 

momentul în care directorul executiv își 

preia atribuțiile în urma numirii sale de 

către Consiliul de administrație în 

conformitate cu articolul 22, directorul 

administrativ numit în baza 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009, 

pentru perioada rămasă din mandatul său, 

acționează în calitate de director executiv 

interimar având funcțiile prevăzute în 

prezentul regulament. Celelalte condiții ale 

contractului directorului administrativ 

rămân neschimbate. 

Începând de la [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament] și până în 

momentul în care directorul își preia 

atribuțiile în urma numirii sale de către 

Consiliul de administrație în conformitate 

cu articolul 22, directorul administrativ 

numit în baza Regulamentului (CE) nr. 

1211/2009, pentru perioada rămasă din 

mandatul său, acționează în calitate de 

director interimar având funcțiile prevăzute 

în prezentul regulament. Celelalte condiții 

ale contractului directorului administrativ 

rămân neschimbate. 

 

Amendamentul  155 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În calitate de director executiv interimar, 

acesta își exercită competențele de 

autoritate împuternicită să facă numiri. 

Directorul executiv interimar poate să 

autorizeze toate plățile acoperite de 

creditele înscrise în bugetul OAREC după 

aprobarea acestuia de către Consiliul de 

administrație și poate încheia contracte, 

inclusiv contracte de angajare de personal, 

În calitate de director interimar, acesta își 

exercită competențele de autoritate 

împuternicită să facă numiri. Directorul 

executiv interimar poate să autorizeze toate 

plățile acoperite de creditele înscrise în 

bugetul Oficiului OAREC după aprobarea 

acestuia de către Consiliul de administrație 

și poate încheia contracte, inclusiv 

contracte de angajare de personal, în urma 
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în urma adoptării schemei de personal a 

OAREC. 

adoptării schemei de personal a OAREC. 

 

Amendamentul  156 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Contractul de muncă al directorului 

administrativ numit în baza 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 se 

încheie la sfârșitul mandatului său sau la 

data la care directorul executiv își preia 

atribuțiile în urma numirii sale de către 

Consiliul de administrație, în conformitate 

cu articolul 22, luându-se în considerare 

data care este mai apropiată. 

Contractul de muncă al directorului 

administrativ numit în baza 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 se 

încheie la sfârșitul mandatului său sau la 

data la care directorul își preia atribuțiile în 

urma numirii sale de către Consiliul de 

administrație, în conformitate cu articolul 

22. 

 

Amendamentul  157 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Un director administrativ numit în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1211/2009 al cărui mandat a fost 

prelungit se abține de la participarea la 

procedura de selecție a directorului 

executiv menționată la articolul 22. 

eliminat 

 

Amendamentul  158 

Propunere de regulament 

Articolul 40 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 
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1211/2009 și la Oficiul OAREC se 

interpretează ca trimiteri la prezentul 

regulament și la OAREC. 

1211/2009 se interpretează ca trimiteri la 

prezentul regulament. 
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE 

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 

a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 

Electronice  

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) 

Raportoare pentru aviz: Silvia Costa 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 
 

Obiect și domeniu de aplicare 

Pachetul privind telecomunicațiile a fost publicat în septembrie 2016 și conține un set de 

inițiative legislative și nelegislative pentru reformarea cadrului de reglementare din domeniul 

telecomunicațiilor. Elementul central al acestui pachet este propunerea de directivă de instituire 

a Codului european al comunicațiilor electronice, care își propune să modernizeze normele 

privind telecomunicațiile, actualizate ultima dată în 2009. Comisia pentru cultură și educație 

elaborează, de asemenea, un aviz separat cu privire la această propunere (raportor: Curzio 

Maltese).  

Această propunere face parte din pachetul privind telecomunicațiile și urmărește să elaboreze 

un cadru de reglementare instituțional mai coerent și mai eficace pentru comunicațiile 

electronice. Acest lucru este realizat prin transformarea Organismului Autorităților Europene 

de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) într-o veritabilă agenție 

descentralizată a UE (în prezent este o structură hibridă cu un organ în esență 

interguvernamental care reunește autorități naționale de reglementare pentru a realiza sarcini 

de reglementare armonizate la nivelul UE cu sprijinul Oficiului OAREC, o mică agenție 

comunitară care oferă asistență profesională și administrativă pentru OAREC).  

Prin urmare, propunerea conține în primul rând dispoziții clasice pentru agenții, în conformitate 

cu „Abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE” din 2012, convenită în comun 

de către Parlament, Consiliu și Comisie. De asemenea, reunește într-un singur loc (articolul 2), 

lista completă a sarcinilor încredințate OAREC în diverse acte legislative, inclusiv și în special 

a celor care îi sunt atribuite prin noul Cod european al comunicațiilor electronice. Deși unele 
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sarcini prezintă interes pentru Comisia CULT (de exemplu, rolul OAREC în emiterea de avize 

referitoare la proiectele de măsuri naționale legate de evaluarea inter pares a spectrului de 

frecvențe radio), substanța sarcinilor este reglementată în propunerea de cod. 

OAREC: status quo sau o veritabilă agenție a UE? 

Raportoarea este pe deplin conștientă de faptul că propunerea de a renunța la structura existentă 

și a crea o veritabilă agenție a UE este controversată, după ce a luat la cunoștință o serie de 

observații din partea parlamentelor naționale cu privire la acest subiect, fără a mai menționa 

însuși avizul OAREC cu privire la propunere, și după ce a organizat consultații cu privire la 

această chestiune. Cu toate acestea, raportoarea consideră că această chestiune este atât de 

importantă, încât trebuie tratată în cadrul comisiei competente, Comisia pentru industrie, 

cercetare și energie (ITRE), care este în mod clar cea mai în măsură să înțeleagă și să își 

exprime poziția cu privire la structura instituțională cea mai potrivită pentru cadrul de 

reglementare pentru comunicațiile electronice. Astfel, amendamentele depuse de raportoare nu 

aduc atingere acestei chestiuni fundamentale. 

Cu toate acestea, activitatea OAREC are, în mod evident, un impact asupra unor domenii de 

politică care sunt de interes pentru Comisia CULT, în special într-o lume în care convergența 

autorităților de reglementare, care acoperă atât domeniul telecomunicațiilor, cât și pe cel al 

radiodifuziunii, a devenit normă și în care furnizarea de conținut „over-the-top” (OTT) câștigă 

teren. Prin urmare, raportoarea își propune garantarea independenței autorităților naționale de 

reglementare și a membrilor acestora, asigurându-se că propunerea privind OAREC este în 

deplină concordanță cu dispozițiile articolul 7 din propunerea de Directivă de instituire a 

Codului european al comunicațiilor electronice.  

Poziția raportoarei  

 

Raportoarea a propus un număr limitat de amendamente precise la propunerea Comisiei. Unele 

dintre amendamente sunt menite să clarifice anumite dispoziții sau să le îmbunătățească 

lizibilitatea. Majoritatea amendamentelor au ca scop să sublinieze că OAREC trebuie să își 

îndeplinească sarcinile și să își desfășoare activitatea în conformitate cu obiectivele generale 

de promovare a diversității culturale și lingvistice și a pluralismului mass-mediei, astfel cum 

este prevăzut la articolul 3 din propunerea de Directivă de instituire a Codului european al 

comunicațiilor electronice. 

Unele amendamente specifice urmăresc, de asemenea, să asigure faptul că grupurile de lucru 

ale OAREC reprezintă un număr cât mai mare posibil de interese în ceea ce privește politicile 

și își desfășoară activitatea în conformitate cu obiectivele generale menționate mai sus, precum 

și că OAREC cooperează activ cu o gamă cât se poate de largă de părți interesate în activitățile 

sale.  

În cele din urmă, raportoarea subliniază motivul pentru care OAREC trebuie să coopereze cu 

alte organisme, agenții, oficii și grupuri de lucru ale Uniunii, și anume pentru a asigura coerența 

și eficacitatea politicilor. De asemenea, subliniază că o astfel de cooperare, în special cu entități 

precum Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media 
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audiovizuale și Grupul pentru politica europeană în domeniul spectrului de frecvențe radio, ar 

trebui să fie permisă, în cadrul eforturilor OAREC de a asigura coerența și eficacitatea globală 

a politicilor.  

 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 

competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. În plus, structura 

de guvernanță a OAREC și a Oficiului 

OAREC este complexă și generează o 

sarcină administrativă inutilă. Pentru a 

asigura noi îmbunătățiri în materie de 

eficiență și sinergii și pentru a contribui în 

continuare la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC și 

să consolideze structura sa de guvernanță, 

instituind OAREC ca o agenție 

descentralizată a Uniunii. Aceasta 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. În plus, structura 

de guvernanță a OAREC și a Oficiului 

OAREC este complexă și generează 

sarcini administrative inutile. Pentru a 

asigura noi îmbunătățiri în materie de 

eficiență și sinergii și pentru a contribui în 

continuare la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC și 

să consolideze structura sa de guvernanță, 

instituind OAREC ca o agenție 

descentralizată a Uniunii. Aceasta 
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corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea rolului semnificativ 

îndeplinit de OAREC în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și cu directiva care 

stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări cu privire 

la diverse teme, raportarea privind 

aspectele tehnice, ținerea de registre și 

emiterea unor avize privind procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței, precum și privind 

alocarea drepturilor de utilizare a spectrului 

de frecvențe radio. 

corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea semnificativă a 

rolului îndeplinit de OAREC în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, al 

Regulamentului (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și al directivei care 

stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări în diverse 

domenii, raportarea privind aspectele 

tehnice, ținerea de registre și emiterea unor 

avize privind procedurile legate de piața 

internă pentru proiectele de măsuri 

naționale referitoare la reglementarea 

pieței, precum și privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Punerea în aplicare a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice și progresele înregistrate în 

domeniul tehnologiei comunicațiilor și al 

software-urilor au dus la evoluții 

semnificative în modul în care cultura și 

conținutul cultural sunt distribuite și 

accesate de către cetățenii europeni. Cu 

toate acestea, acoperirea neuniformă a 

infrastructurii și efectele de blocare au 

creat, de asemenea, diviziuni digitale 

profunde. Pentru a depăși aceste diviziuni 

și a preveni apariția altora noi, în special 

în ceea ce privește diversitatea culturală și 

multilingvismul, OAREC, prin utilizarea 

unor instrumente adecvate pentru 
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amploarea problemelor, este una dintre 

instituțiile care trebuie să ia în calcul 

impactul cultural și social mai larg atunci 

când emite orientări, avize și alte tipuri de 

texte. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) OAREC ar trebui să îndeplinească 

sarcinile care îi sunt atribuite respectând 

în mod corespunzător articolul 167 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, obiectivele generale de 

promovare a diversității culturale și 

lingvistice și a pluralismului mass-mediei 

stabilite la articolul 3 alineatul (1) din 

directivă, precum și obiectivele stabilite în 

Convenția UNESCO din 2005 asupra 

protecției și promovării diversității 

expresiilor culturale. 

Justificare 

Amendamentul urmărește să sublinieze că obiectivele generale de promovare a diversității 

culturale și lingvistice și a pluralismului mass-mediei ar trebui să orienteze activitatea 

OAREC, întrucât deciziile luate privind comunicațiile electronice (de exemplu, cu privire la 

alocarea spectrului) pot afecta chiar aceste domenii. Reamintește, în acest sens, Convenția 

UNESCO. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Ar trebui ca OAREC să poată 

coopera, dacă este necesar, cu alte 

organisme, agenții, oficii și grupuri 

(11) Pentru a asigura coerența și 

consecvența politicilor și a-și îndeplini 

sarcinile în mod eficace și ținând seama 
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consultative ale Uniunii, în special cu 

Grupul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio, Comitetul 

european pentru protecția datelor, Grupul 

autorităților europene de reglementare 

pentru serviciile mass-media audiovizuale 

și Agenția Uniunii Europene pentru 

Securitatea Rețelelor și a Informațiilor32, 

precum și cu comitetele existente (precum 

Comitetul pentru comunicații și Comitetul 

pentru spectrul de frecvențe radio). Ar 

trebui, de asemenea, ca OAREC să aibă 

posibilitatea de a coopera cu autoritățile 

competente din țările terțe, în special cu 

autoritățile de reglementare competente în 

domeniul comunicațiilor electronice și/sau 

cu grupuri formate din astfel de autorități, 

precum și cu organizații internaționale, 

atunci când acest lucru este necesar pentru 

a-și îndeplini sarcinile. 

în mod corespunzător de obiectivele mai 

ample ale politicii Uniunii, ar trebui ca 

OAREC să poată coopera cu alte 

organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, în special cu 

Grupul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio29, Comitetul 

european pentru protecția datelor30, Grupul 

autorităților europene de reglementare 

pentru serviciile mass-media 

audiovizuale31 și Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor32, precum și cu comitetele 

existente (precum Comitetul pentru 

comunicații și Comitetul pentru spectrul de 

frecvențe radio), fără a aduce atingere 

rolului acestor entități. Ar trebui, de 

asemenea, ca OAREC să aibă posibilitatea 

de a coopera cu autoritățile competente din 

țările terțe, în special cu autoritățile de 

reglementare competente în domeniul 

comunicațiilor electronice și/sau cu grupuri 

formate din astfel de autorități, precum și 

cu organizații internaționale, atunci când 

acest lucru este necesar pentru a-și 

îndeplini sarcinile. 

__________________ __________________ 

29 Decizia 2002/622/CE de instituire a unui 

Grup pentru politica în domeniul spectrului 

de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 

49). 

29 Decizia 2002/622/CE de instituire a unui 

Grup pentru politica în domeniul spectrului 

de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 

49). 

30 Instituit în temeiul Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

30 Instituit în temeiul Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

31 Directiva [...]. 31 Directiva [...]. 

32 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) și de abrogare a 

32 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) și de abrogare a 
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Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 

165, 18.6.2013, p. 41). 

Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 

165, 18.6.2013, p. 41). 

Justificare 

Amendamentul urmărește să sublinieze motivele pentru care este necesară cooperarea cu 

alte organisme relevante, inclusiv cu Grupul autorităților europene de reglementare pentru 

serviciile mass-media audiovizuale și Grupul pentru politica europeană în domeniul 

spectrului de frecvențe radio. 

 

Amendamentul   5 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Comparativ cu situația din trecut, în 

care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un comitet 

de gestionare, existența unui singur 

consiliu de administrație care definește 

orientările generale pentru activitățile 

OAREC și care ia decizii cu privire la 

chestiuni de reglementare și operaționale, 

precum și cu privire la aspecte legate de 

gestionarea administrativă și bugetară ar 

trebui să contribuie la îmbunătățirea 

eficienței, a coerenței și a performanței 

agenției. În acest scop, din Consiliul de 

administrație, care ar trebui să 

îndeplinească funcțiile relevante, ar trebui 

să facă parte, pe lângă doi reprezentanți ai 

Comisiei, și șeful organismului colectiv din 

cadrul fiecărei ANR sau un membru al 

acestui organism, care sunt protejați de 

dispoziții în materie de concediere. 

(12) Comparativ cu situația din trecut, în 

care funcționau în paralel și Consiliul 

autorităților de reglementare, și un comitet 

de gestionare, existența unui singur 

consiliu de administrație care definește 

orientările generale pentru activitățile 

OAREC și care ia decizii cu privire la 

chestiuni de reglementare și operaționale, 

precum și cu privire la aspecte legate de 

gestionarea administrativă și bugetară ar 

trebui să contribuie la îmbunătățirea 

eficienței, a coerenței și a performanței 

agenției. În acest scop, din Consiliul de 

administrație, care ar trebui să 

îndeplinească funcțiile relevante, ar trebui 

să facă parte, pe lângă reprezentantul 

Comisiei, și șeful organismului colectiv din 

cadrul fiecărei ANR sau un membru al 

acestui organism, care sunt protejați de 

dispoziții în materie de concediere. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. Înainte de a fi numit în 

funcție, candidatul selectat de către 

Consiliul de administrație ar trebui să fie 

invitat să fie audiat de comisiile 

competente ale Parlamentului European, 

pentru ca acestea să își poată da 

aprobarea. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată, 

grupurile de lucru ar trebui să fie 

coordonate și moderate de membri ai 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Componența grupurilor de lucru ar 

trebui să reflecte în mod adecvat diferitele 

interese în ceea ce privește politicile aflate 
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personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. 

în joc și să țină seama în mod 

corespunzător de obiectivele generale de 

promovare a diversității culturale și 

lingvistice și a pluralismului mass-mediei 

stabilite la articolul 3 alineatul (1) din 

directivă. Pentru a asigura o abordare 

echilibrată, grupurile de lucru ar trebui să 

fie coordonate și moderate de membri ai 

personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. 

Justificare 

Amendamentul urmărește să sublinieze că grupurile de lucru înființate de OAREC ar trebui 

să țină seama de întreaga gamă de interese în ceea ce privește politicile și, totodată, să 

acționeze în conformitate cu obiectivele generale de promovare a diversității 

culturale/lingvistice și a pluralismului mass-mediei. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Pentru a asigura că OAREC ține 

seama pe deplin de întregul spectru al 

intereselor în ceea ce privește politicile și 

înțelege posibilul impact al măsurilor 

sale, agenția ar trebui să colaboreze activ 

cu părțile interesate, prin intermediul 

unor instrumente precum forumurile 

periodice de consultare cu părțile 

interesate. Grupurile de lucru ale OAREC 

ar trebui, de asemenea, să colaboreze 

activ cu părțile interesate din afara 

comunității de reglementare și care 
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acoperă o gamă cât se poate de largă de 

interese. 

Justificare 

Amendamentul urmărește să clarifice faptul că OAREC și grupurile sale de lucru ar trebui să 

dezvolte instrumente pentru a colabora activ cu părțile interesate reprezentând o gamă largă 

de interese. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Pentru a-și îndeplini sarcinile în 

mod eficace, OAREC ar trebui să aibă 

dreptul să solicite toate informațiile 

necesare de la Comisie, ANR-uri și, în 

ultimă instanță, de la alte autorități și de la 

întreprinderi. Solicitările de informații ar 

trebui să fie moderate și să nu reprezinte o 

sarcină exagerată pentru destinatari. ANR-

urile, care sunt cele mai apropiate de 

piețele comunicațiilor electronice, ar trebui 

să coopereze cu OAREC și să îi furnizeze 

informații corecte și în timp util pentru a se 

asigura că OAREC este în măsură să își 

îndeplinească mandatul. La rândul său, 

OAREC ar trebui să comunice Comisiei și 

ANR-urilor informațiile necesare, pe baza 

principiului cooperării sincere. 

(25) Pentru a-și îndeplini sarcinile în 

mod eficace, OAREC ar trebui să aibă 

dreptul să solicite toate informațiile 

necesare de la Comisie, ANR-uri și, în 

ultimă instanță, de la alte autorități și de la 

întreprinderi. Solicitările de informații ar 

trebui să fie moderate și să nu reprezinte o 

sarcină exagerată pentru destinatari. ANR-

urile, care sunt cele mai apropiate de 

piețele comunicațiilor electronice, ar trebui 

să coopereze cu OAREC și să furnizeze 

informații corecte și în timp util pentru a se 

asigura că OAREC este în măsură să își 

îndeplinească mandatul. La rândul său, 

OAREC ar trebui să comunice Comisiei și 

ANR-urilor informațiile necesare, pe baza 

principiului cooperării sincere. 

 

Amendamentul   10 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Activitatea OAREC se înscrie în domeniul 

de aplicare prevăzut în Directiva [...], 

Directiva 2002/58/CE, Regulamentul (CE) 

nr. 531/2012, Regulamentul (UE) 

Activitatea OAREC se înscrie în domeniul 

de aplicare prevăzut în Directiva [...], 

Directiva 2002/58/CE, Regulamentul (UE) 

nr. 531/2012, Regulamentul (UE) 
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2015/2120 și Decizia 243/2012/UE36 

(programul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio). 

2015/2120 și Decizia 243/2012/UE36 

(programul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio), precum și în 

domeniul de aplicare al oricărui alt act al 

Uniunii care stabilește noi sarcini și 

competențe pentru acesta.. 

_________________ _________________ 

36 Decizia nr. 243/2012/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 martie 2012 de instituire a unui 

program multianual pentru politica în 

domeniul spectrului de frecvențe radio (JO 

L 81, 21.3.2012, p. 7). 

36 Decizia nr. 243/2012/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 martie 2012 de instituire a unui 

program multianual pentru politica în 

domeniul spectrului de frecvențe radio (JO 

L 81, 21.3.2012, p. 7). 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. OAREC urmărește aceleași 

obiective cu cele urmărite de autoritățile 

naționale de reglementare („ANR-uri”) 

menționate la articolul 3 din directivă. În 

special, OAREC asigură o punere în 

aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice care intră în domeniul de 

aplicare menționat la alineatul (2), 

contribuind astfel la dezvoltarea pieței 

interne. Acesta promovează, de asemenea, 

accesul la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și adoptarea acestei 

conectivități, concurența în furnizarea 

rețelelor și a serviciilor de comunicații 

electronice, precum și a infrastructurilor 

asociate și interesele cetățenilor Uniunii. 

3. OAREC urmărește aceleași 

obiective cu cele urmărite de autoritățile 

naționale de reglementare („ANR-uri”) 

menționate la articolul 3 din directivă. În 

special, OAREC cooperează, de 

asemenea, cu ANR-urile pentru a asigura 
o abordare coerentă în materie de 

reglementare la punerea în aplicare a 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice care intră în 

domeniul de aplicare menționat la alineatul 

(2), ținând seama de obiectivele stabilite la 

alineatul (1), și contribuie astfel la 

dezvoltarea pieței interne armonizate. 

Acesta promovează, de asemenea, 

tratamentul nediscriminatoriu al 

traficului în furnizarea serviciilor de 

acces la internet: accesul la internetul 

deschis, accesul la conectivitatea datelor de 

foarte mare capacitate și adoptarea acestei 

conectivități, concurența în furnizarea 

rețelelor și a serviciilor de comunicații 

electronice, precum și a infrastructurilor 

asociate și interesele cetățenilor Uniunii. 
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Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. OAREC își îndeplinește atribuțiile 

în mod independent, imparțial și 

transparent și se bazează pe expertiza 

disponibilă la nivelul ANR-urilor. Fiecare 

stat membru se asigură că ANR-urile 

dispun de resursele financiare și umane 

adecvate necesare pentru a participa la 

activitatea OAREC. 

Amendamentul   13 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) să ofere consultanță 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei, la cerere sau din proprie 

inițiativă, cu privire la rezultatele analizei 

sale tehnice realizate cu privire la 

impactul normativ al oricărui aspect 

referitor la dinamica pieței asupra 

cadrului comunicațiilor electronice; 

 

Amendamentul   14 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) să acorde asistență, la cerere, 

ANR-urilor, Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei, în ceea ce privește 

relația, discuțiile și schimburile lor de 

opinii cu părțile terțe și să ajute ANR-

urile și Comisia în diseminarea celor mai 

bune practici în materie de reglementare 
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către părțile terțe; 

Justificare 

A se vedea formularea articolului 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1211/2009. 

 

Amendamentul   15 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ac (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ac) să promoveze cooperarea dintre 

ANR-uri și dintre ANR-uri și Comisie; 

Justificare 

A se vedea formularea celei de a doua teze de la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul 

(CE) nr. 1211/2009. 

 

Amendamentul   16 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ad (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ad) să emită recomandări și să 

disemineze bunele practici în materie de 

reglementare adresate ANR-urilor, pentru 

a încuraja punerea în aplicare coerentă a 

cadrului de reglementare din domeniul 

comunicațiilor electronice; 

 

Amendamentul   17 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ae (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ae) să raporteze cu privire la sectorul 

european al comunicațiilor electronice 

prin publicarea unui raport anual privind 
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evoluțiile din acest sector european; 

 

Amendamentul   18 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera af (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (af) să sprijine Comisia, dacă este 

cazul, în calitate de organism tehnic 

consultativ format din experți, în ceea ce 

privește procesul de pregătire și de 

adoptare a actelor juridice din domeniul 

comunicațiilor electronice; 

 

Amendamentul   19 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ag (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ag) să îndeplinească sarcinile care îi 

sunt conferite prin actele juridice ale 

Uniunii, în special prin Directiva [...] 

(„Codul comunicațiilor electronice”), 

Regulamentul (UE) nr. 531/2012 și 

Regulamentul (UE) 2015/2120. 

 

Amendamentul   20 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să dezvolte un model economic 

pentru a sprijini Comisia în stabilirea 

tarifelor maxime de terminare a apelurilor 

în Uniune, în conformitate cu articolul 73 

din directivă; 

(c) să dezvolte, în cooperare foarte 

strânsă cu alte ANR-uri, un model 

economic pentru a sprijini Comisia în 

stabilirea tarifelor maxime de terminare a 

apelurilor în Uniune, în conformitate cu 

articolul 73 din directivă; 
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Amendamentul   21 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să emită avize, astfel cum este 

prevăzut în directivă și în Regulamentul 

(UE) nr. 531/2012, în special: 

eliminat 

– privind soluționarea litigiilor 

transfrontaliere, în conformitate cu 

articolul 27 din directivă; 

 

– privind proiectele de măsuri 

naționale referitoare la procedurile legate 

de piața internă pentru reglementarea 

pieței, în conformitate cu articolele 32, 33 

și 66 din directivă; 

 

– privind proiectele de măsuri 

naționale referitoare la procedurile legate 

de piața internă pentru evaluarea inter 

pares a spectrului de frecvențe radio, în 

conformitate cu articolul 35 din directivă; 

 

– privind proiectele de decizii și 

recomandări referitoare la armonizare, în 

conformitate cu articolul 38 din directivă; 

 

 

Amendamentul   22 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – liniuța 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – privind punerea în aplicare 

coerentă a cadrului de reglementare 

pentru comunicațiile electronice; 

 

Amendamentul   23 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – liniuța 7 a (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – privind tratamentul 

nediscriminatoriu al traficului în cadrul 

furnizării de servicii de acces la internet 

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

2015/2120; 

 

Amendamentul   24 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – liniuța 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – privind practicile de piață care ar 

putea avea un efect negativ asupra 

accesului nediscriminatoriu la internet, 

asupra internetului deschis și asupra 

drepturilor consumatorilor și care ar 

putea duce la practici abuzive; 

 

Amendamentul   25 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. La cererea motivată din partea 

Comisiei, OAREC poate prelua și alte 

sarcini specifice necesare pentru 

îndeplinirea rolului său astfel cum este 

prevăzut la articolul 1 alineatul (2). 

Justificare 

A se vedea formularea articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1211/2009. 

 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În măsura în care este necesar 

pentru atingerea obiectivelor stabilite în 

prezentul regulament și pentru a-și 

îndeplini sarcinile, OAREC poate coopera 

cu organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, cu autoritățile 

competente din țări terțe și/sau cu 

organizații internaționale, în conformitate 

cu articolul 26. 

4. În măsura în care este necesar 

pentru a atinge obiectivele stabilite în 

prezentul regulament și pentru a-și 

îndeplini sarcinile și pentru a contribui la 

atingerea unor obiective mai ample ale 

politicii Uniunii, OAREC poate consulta 

ANR-urile și poate coopera cu organisme, 

agenții, oficii și grupuri consultative ale 

Uniunii, cu autoritățile competente ale 

statelor membre sau ale țărilor terțe și/sau 

cu organizații naționale și internaționale, 

în conformitate cu articolul 26. 

 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație este format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru și din doi reprezentanți ai 

Comisiei Europene, cu toții având drept de 

vot. Fiecare ANR este responsabilă cu 

numirea reprezentantului propriu în poziția 

de șef sau de membru al organismului 

colectiv al ANR. 

Consiliul de administrație este format din 

câte un membru din fiecare stat membru și 

dintr-un reprezentant al Comisiei 

Europene, cu toții având drept de vot. 

Fiecare ANR este responsabilă de numirea 

reprezentantului propriu, care poate fi fie 

șeful ANR, fie un alt reprezentant la nivel 

înalt al ANR. Autoritățile de reglementare 

din țările terțe care sunt invitate de 

Consiliul de administrație au statut de 

observator. 

 

Amendamentul   28 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 3a. Președintele sau vicepreședintele 

prezintă un raport Parlamentului 

European cu privire la îndeplinirea 

atribuțiilor lor și funcționarea OAREC 

atunci când sunt invitați să facă acest 

lucru. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Președintele participă la vot. 3. Președintele are drept de vot. 

Justificare 

Amendamentul urmărește să clarifice că președintele nu este obligat să voteze, dar are acest 

drept. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Directorul executiv nu participă la 

vot. 

4. Directorul executiv nu are drept de 

vot. 

Justificare 

Amendamentul urmărește să clarifice că directorul executiv nu are drept de vot, dar poate 

avea, de exemplu, un rol în organizarea votării. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Funcționarea grupurilor de lucru Funcționarea grupurilor de lucru și 

implicarea părților interesate 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de administrație numește 

membrii grupurilor de lucru, la care pot 

participa experți ai ANR-urilor, ai 

Comisiei, membri ai personalului OAREC 

și ai ANR-urilor din țările terțe care 

participă la activitățile OAREC. 

Consiliul de administrație numește 

membrii grupurilor de lucru, care pot 

include experți ai ANR-urilor, ai Comisiei, 

membri ai personalului OAREC și ai 

ANR-urilor din țările terțe care participă la 

activitățile OAREC. Componența 

grupurilor de lucru ar trebui să reflecte în 

mod adecvat diferitele interese în ceea ce 

privește politicile aflate în joc și să țină 

seama în mod corespunzător de 

obiectivele generale de promovare a 

diversității culturale și lingvistice și a 

pluralismului mass-mediei stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) din directivă. 

Justificare 

Amendamentul urmărește să sublinieze că grupurile de lucru înființate de OAREC ar trebui 

să țină seama de întreaga gamă de interese în ceea ce privește politicile și, totodată, să 

acționeze în conformitate cu obiectivele generale de promovare a diversității 

culturale/lingvistice și a pluralismului mass-mediei. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. OAREC solicită, dacă este cazul, 
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inclusiv în cadrul lucrărilor grupurilor 

sale de lucru, opiniile părților interesate 

relevante și le implică pe acestea în 

activitatea sa, de exemplu, prin consultări 

sau forumuri ale părților interesate. În 

acest sens, se asigură că părțile interesate 

reprezintă în totalitate diferitele interese 

în ceea ce privește politicile aflate în joc. 

OAREC face publice rezultatele unor 

astfel de consultări, fără a aduce atingere 

articolului 28. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Orice parte la procedura de 

soluționare a unei contestații poate recuza 

orice membru al Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor pe baza oricăruia 

dintre motivele menționate la alineatul (1) 

sau în cazul în care membrul respectiv este 

suspectat de părtinire. O recuzare nu se 

poate admite dacă, deși a luat cunoștință de 

un motiv de recuzare, partea implicată în 

procedura de soluționare a unei contestații 

a angajat o etapă procedurală. Recuzarea 

nu se poate fonda în niciun caz pe 

cetățenia membrilor. 

3. Orice parte la procedura de 

soluționare a unei contestații poate recuza 

orice membru al Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor pe baza oricăruia 

dintre motivele menționate la alineatul (1) 

sau în cazul în care membrul respectiv este 

suspectat de părtinire. O recuzare nu se 

poate admite dacă, deși a luat cunoștință de 

un motiv de recuzare, partea implicată în 

procedura de soluționare a unei contestații 

a angajat totuși o etapă procedurală, cum 

ar fi depunerea unei cereri sau 

transmiterea de observații și, prin urmare, 

a aprobat deja tacit componența comisiei. 
Orice recuzare bazată pe cetățenia 

membrilor se consideră inadmisibilă. 

Justificare 

Amendamentul urmărește definirea mai clară a scopului dispoziției, în conformitate cu 

hotărârea Tribunalului de Primă Instanță în cauza T-63/10. 
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Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 

selecționat de către Consiliul de 

administrație poate fi invitat să facă o 

declarație în fața comisiei competente a 

Parlamentului European și să răspundă 

întrebărilor adresate de membrii acesteia. 

Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 

selectat de către Consiliul de administrație 

este invitat să fie audiat de comisiile 

competente ale Parlamentului European, 

pentru ca acestea să își poată da 

aprobarea. 

Amendamentul   36 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Consiliul de administrație 

informează Parlamentul European dacă 

intenționează să prelungească mandatul 

directorului executiv. Cu o lună înainte de 

o astfel de prelungire, directorul executiv 

poate fi invitat să facă o declarație în fața 

comisiei competente a Parlamentului și să 

răspundă întrebărilor adresate de membrii 

acesteia. 

5. Consiliul de administrație 

informează Parlamentul European dacă 

intenționează să prelungească mandatul 

directorului executiv. Cu o lună înainte de 

o astfel de prelungire, directorul executiv 

este invitat să facă o declarație în fața 

comisiilor competente a Parlamentului și 

să răspundă întrebărilor adresate de 

membrii acestora. 

 

Amendamentul   37 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Directorul executiv poate fi demis 

din funcție numai printr-o decizie a 

Consiliului de administrație, la propunerea 

Comisiei. 

7. Directorul executiv poate fi demis 

din funcție numai printr-o decizie a 

Consiliului de administrație, la propunerea 

Comisiei și după obținerea avizului 

Parlamentului European. 
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Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În măsura în care este necesar pentru 

atingerea obiectivelor stabilite în prezentul 

regulament și îndeplinirea sarcinilor care îi 

revin, fără a aduce atingere competențelor 

respective ale statelor membre și ale 

instituțiilor Uniunii, OAREC poate coopera 

cu organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative competente ale Uniunii, cu 

autoritățile competente din țări terțe și/sau 

cu organizații internaționale. 

În măsura în care este necesar pentru 

atingerea obiectivelor stabilite în prezentul 

regulament, pentru îndeplinirea sarcinilor 

care îi revin și pentru a aduce contribuții 

la îndeplinirea obiectivelor mai ample ale 

politicii Uniunii, fără a aduce atingere 

competențelor respective ale statelor 

membre și ale instituțiilor Uniunii, 

OAREC poate coopera cu organisme, 

agenții, oficii și grupuri consultative 

competente ale Uniunii, cu autoritățile 

competente din țări terțe și/sau cu 

organizații internaționale. 

Justificare 

Amendamentul urmărește să explice motivele pentru care este necesară cooperarea cu alte 

organisme, agenții, oficii și grupuri consultative. 
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI 
INTERNE 

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 

a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 

Electronice 

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) 

Raportor: Morten Helveg Petersen 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Raportorul sprijină întru totul obiectivele propunerii Comisiei Europene și prezintă acest aviz 

cu scopul de a asigura faptul că, în îndeplinirea sarcinilor sale, OAREC ține seama pe deplin 

de drepturile și principiile fundamentale recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene și, în special, de a urmări atingerea unor niveluri mai ridicate de 

conectivitate cu un set modernizat de norme de protecție a utilizatorilor finali, asigurarea unui 

acces nediscriminatoriu la toate conținuturile și serviciile, inclusiv la serviciile publice, 

participarea la promovarea libertății de exprimare și de desfășurare a unei activități 

comerciale și posibilitatea ca statele membre să respecte carta la un cost mult mai scăzut în 

viitor. 

 

Având în vedere competențele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 

raportorul introduce în special trimiteri la transparență și nediscriminare, ca obiective 

principale în punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice, 

care ar trebui să se aplice în ceea ce privește componența și funcționarea OAREC. Pe această 

bază, raportorul insistă asupra măsurilor care vizează consolidarea transparenței și asumării 

răspunderii în cadrul proceselor, în special în ceea ce privește componența Consiliului de 

administrație și a grupurilor de lucru, precum și publicarea declarațiilor de interese ale 

membrilor respectivi.  
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De asemenea, se introduc garanții suplimentare în ceea ce privește independența „structurală” 

a OAREC. Garantarea independenței OAREC implică faptul că acesta nu solicită și nu 

primește instrucțiuni de la un guvern sau de la orice altă putere executivă. În conformitate cu 

modelul de guvernanță pentru reglementare la nivelul UE recent stabilit, precum în cazul 

Comitetului european pentru protecția datelor, Consiliul de administrație al OAREC ar trebui 

să fie compus doar din reprezentanți ai autorităților independente, Comisia având dreptul de a 

participa la activitățile și reuniunile Consiliului de administrație fără a avea drept de vot. 

 

Raportorul consideră că independența și răspunderea OAREC pot fi consolidate și mai mult 

prin intermediul unei modificări a componenței consiliului său de administrație și a 

procedurii de numire a directorului executiv al acestuia. 

 

În plus, raportorul introduce noi sarcini pentru OAREC, în special în domeniul securității 

rețelelor și serviciilor și al drepturilor fundamentale, ca răspuns la amendamentele la directiva 

privind Codul european al comunicațiilor electronice, pe care le va prezenta în proiectul de 

raport corespunzător. 

 

Toate aceste elemente au ca scop asigurarea faptului că deciziile luate la nivelul OAREC 

respectă cele mai înalte standarde în ceea ce privește independența, transparența și asumarea 

răspunderii și contribuie astfel la o punere în aplicare conformă și bazată pe drepturi a 

cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice. 

 

 

 

 

AMENDAMENTELE 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 

cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) În Strategia sa privind piața unică 

digitală pentru Europa, Comisia a 

anunțat o revizuire a Directivei 

2002/58/CE în vederea asigurării unui 

nivel ridicat de protecție a vieții private a 

utilizatorilor de servicii de comunicații 

electronice și a unor condiții de 

concurență echitabile pentru toți actorii 

de pe piață. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. În plus, structura 

de guvernanță a OAREC și a Oficiului 

OAREC este complexă și generează o 

sarcină administrativă inutilă. Pentru a 

asigura noi îmbunătățiri în materie de 

eficiență și sinergii și pentru a contribui în 

continuare la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC și 

să consolideze structura sa de guvernanță, 

(7) OAREC și Oficiul OAREC au 

contribuit în mod pozitiv la asigurarea 

punerii în aplicare coerente a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice. Cu toate acestea, există încă 

diferențe semnificative între statele 

membre în ceea ce privește practicile în 

materie de reglementare. În plus, structura 

de guvernanță a OAREC și a Oficiului 

OAREC este complexă și generează o 

sarcină administrativă inutilă. Pentru a 

asigura noi îmbunătățiri în materie de 

eficiență și sinergii și pentru a contribui în 

continuare la dezvoltarea pieței interne a 

comunicațiilor electronice în întreaga 

Uniune, precum și la promovarea accesului 

la conectivitatea datelor de foarte mare 

capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, la promovarea concurenței, 

transparenței și nediscriminării în 

furnizarea rețelelor, a serviciilor și a 

infrastructurilor asociate de comunicații 

electronice și la promovarea intereselor 

cetățenilor Uniunii, prezentul regulament 

își propune să intensifice rolul OAREC și 
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instituind OAREC ca o agenție 

descentralizată a Uniunii. Aceasta 

corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea rolului semnificativ 

îndeplinit de OAREC în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și cu directiva care 

stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări cu privire 

la diverse teme, raportarea privind 

aspectele tehnice, ținerea de registre și 

emiterea unor avize privind procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței, precum și privind 

alocarea drepturilor de utilizare a spectrului 

de frecvențe radio. 

să consolideze structura sa de guvernanță, 

instituind OAREC ca o agenție 

descentralizată a Uniunii. Aceasta 

corespunde, de asemenea, necesității de a 

reflecta consolidarea rolului semnificativ 

îndeplinit de OAREC în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește roamingul la nivelul Uniunii, cu 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care 

stabilește sarcinile OAREC în ceea ce 

privește accesul la internetul deschis și 

utilizarea serviciilor de roaming la nivelul 

Uniunii, precum și cu directiva care 

stabilește un număr semnificativ de sarcini 

noi pentru OAREC, cum ar fi emiterea de 

decizii și formularea de orientări cu privire 

la diverse teme, raportarea privind 

aspectele tehnice, ținerea de registre și 

emiterea unor avize privind procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale referitoare la 

reglementarea pieței, precum și privind 

alocarea drepturilor de utilizare a spectrului 

de frecvențe radio. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

concurenței în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 

comunicații electronice, precum și pentru 

(8) Este esențială aplicarea cadrului de 

reglementare a comunicațiilor electronice, 

în mod coerent în toate statele membre, 

pentru dezvoltarea cu succes a unei piețe 

interne a comunicațiilor electronice în 

întreaga Uniune și pentru promovarea 

accesului la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și a adoptării acestei 

conectivități, pentru promovarea 

concurenței, transparenței și 

nediscriminării în furnizarea rețelelor, a 

serviciilor și a infrastructurilor asociate de 
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promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC și 

transformarea acestora într-o veritabilă 

agenție. 

comunicații electronice, precum și pentru 

promovarea intereselor cetățenilor Uniunii. 

Având în vedere evoluția pieței și 

progresele tehnologice, care implică adesea 

o dimensiune transfrontalieră sporită, 

precum și experiența acumulată până în 

prezent în ceea ce privește asigurarea unei 

puneri în aplicare coerente în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară 

continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiul OAREC și 

transformarea acestora într-o veritabilă 

agenție. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) În îndeplinirea sarcinilor sale, 

OAREC ar trebui să țină seama pe deplin 

de drepturile și principiile fundamentale 

recunoscute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene (carta) 

și, în special, să urmărească atingerea 

unor niveluri mai ridicate de conectivitate 

cu un set modernizat de norme de 

protecție a utilizatorilor finali, asigurarea 

unui acces nediscriminatoriu la toate 

conținuturile și serviciile, inclusiv la 

serviciile publice, participarea la 

promovarea libertății de exprimare și de 

desfășurare a unei activități comerciale și 

posibilitatea ca statele membre să respecte 

carta la un cost mult mai scăzut în viitor. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Agenția ar trebui să funcționeze și 

să fie administrată pe baza principiilor din 

Declarația comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei 

Europene din 19 iulie 2012 privind 

agențiile descentralizate („abordarea 

comună”)28. Având în vedere imaginea 

foarte cunoscută a OAREC și costurile pe 

care le-ar implica o modificare a denumirii 

sale, noua agenție ar trebui să păstreze 

numele OAREC. 

(9) Agenția ar trebui să funcționeze și 

să fie administrată pe baza principiilor din 

Declarația comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei 

Europene din 19 iulie 2012 privind 

agențiile descentralizate („abordarea 

comună”)28, în special în ceea ce privește 

transparența și relațiile cu părțile 

interesate. Având în vedere imaginea 

foarte cunoscută a OAREC și costurile pe 

care le-ar implica o modificare a denumirii 

sale, noua agenție ar trebui să păstreze 

numele OAREC. 

__________________ __________________ 

28 Declarație comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei din 

19 iulie 2012 privind agențiile 

descentralizate. 

28 Declarație comună a Parlamentului 

European, a Consiliului și a Comisiei din 

19 iulie 2012 privind agențiile 

descentralizate. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În calitate de organism tehnic cu 

expertiză în comunicațiile electronice și 

alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor și 

ai Comisiei, OAREC este cel mai bine 

poziționat pentru a i se încredința sarcini 

cum ar fi luarea unor decizii cu privire la 

chestiuni care au o dimensiune 

transfrontalieră, contribuția la proceduri 

eficiente legate de piața internă pentru 

proiectele de măsuri naționale (atât în ceea 

ce privește reglementarea pieței, cât și 

cesiunile de drepturi de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio), transmiterea 

către ANR-uri a orientărilor necesare 

pentru a asigura criterii comune și o 

(10) În calitate de organism tehnic cu 

expertiză în comunicațiile electronice și 

alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor și 

ai Comisiei, OAREC este cel mai bine 

poziționat pentru a i se încredința sarcini 

cum ar fi luarea unor decizii cu privire la 

chestiuni care au o dimensiune 

transfrontalieră, contribuția la proceduri 

eficiente, transparente și nediscriminatorii 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale (atât în ceea ce privește 

reglementarea pieței, cât și cesiunile de 

drepturi de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio), transmiterea către ANR-

uri a orientărilor necesare pentru a asigura 
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abordare coerentă în materie de 

reglementare și ținerea anumitor registre la 

nivelul Uniunii. Acest lucru nu aduce 

atingere sarcinilor stabilite pentru ANR-

uri, care sunt cele mai apropiate de piețele 

comunicațiilor electronice, precum și de 

condițiile locale. În vederea îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin, agenția ar avea 

nevoie de resurse financiare și umane 

adecvate și ar continua, de asemenea, 

punerea în comun a cunoștințelor de 

specialitate de care dispun ANR-urile. 

criterii comune și o abordare coerentă în 

materie de reglementare și ținerea anumitor 

registre la nivelul Uniunii. Acest lucru nu 

aduce atingere sarcinilor stabilite pentru 

ANR-uri, care sunt cele mai apropiate de 

piețele comunicațiilor electronice, precum 

și de condițiile locale. În vederea 

îndeplinirii sarcinilor care îi revin, agenția 

ar avea nevoie de resurse financiare și 

umane adecvate și ar continua, de 

asemenea, punerea în comun a 

cunoștințelor de specialitate de care dispun 

ANR-urile. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Pentru a asigura un caracter 

incluziv, reprezentativitate și transparență 

în îndeplinirea sarcinilor sale, OAREC ar 

trebui să se asigure că, în ceea ce privește 

procesele sale consultative, componența 

grupului său de lucru și selectarea 

experților individuali, se ține seama de 

diversitatea părților interesate din mediul 

de afaceri și din societatea civilă, care 

desfășoară activități pe piața de 

comunicații electronice, inclusiv a IMM-

urilor și a prestatorilor de servicii non-

profit. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Ar trebui ca OAREC să poată 

coopera, dacă este necesar, cu alte 

(11) Ar trebui ca OAREC să poată 

coopera, dacă este necesar, cu alte 
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organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, fără a aduce 

atingere rolului acestora, în special cu 

Grupul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio29, Comitetul 

european pentru protecția datelor30, Grupul 

autorităților europene de reglementare 

pentru serviciile mass-media 

audiovizuale31 și Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor32, precum și cu comitetele 

existente (precum Comitetul pentru 

comunicații și Comitetul pentru spectrul de 

frecvențe radio). Ar trebui, de asemenea, ca 

OAREC să aibă posibilitatea de a coopera 

cu autoritățile competente din țările terțe, 

în special cu autoritățile de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor 

electronice și/sau cu grupuri formate din 

astfel de autorități, precum și cu organizații 

internaționale, atunci când acest lucru este 

necesar pentru a-și îndeplini sarcinile. 

organisme, agenții, oficii și grupuri 

consultative ale Uniunii, fără a aduce 

atingere rolului acestora, în special cu 

Grupul pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio29, Comitetul 

european pentru protecția datelor30, 

Autoritatea Europeană pentru Protecția 

Datelor, Grupul autorităților europene de 

reglementare pentru serviciile mass-media 

audiovizuale31, Agenția Uniunii Europene 

pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor32 și Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene, 

precum și cu comitetele existente (precum 

Comitetul pentru comunicații și Comitetul 

pentru spectrul de frecvențe radio). Ar 

trebui, de asemenea, ca OAREC să aibă 

posibilitatea de a coopera cu autoritățile 

competente din țările terțe, în special cu 

autoritățile de reglementare competente în 

domeniul comunicațiilor electronice și/sau 

cu grupuri formate din astfel de autorități, 

precum și cu organizații internaționale, 

atunci când acest lucru este necesar pentru 

a-și îndeplini sarcinile. 

__________________ __________________ 

29 Decizia 2002/622/CE de instituire a unui 

Grup pentru politica în domeniul spectrului 

de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 

49). 

29 Decizia 2002/622/CE de instituire a unui 

Grup pentru politica în domeniul spectrului 

de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 

49). 

30 Instituit în temeiul Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

30 Instituit în temeiul Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

31 Directiva [...]. 31 Directiva [...]. 

32 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 

32 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 
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165, 18.6.2013, p. 41). 165, 18.6.2013, p. 41). 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente, pentru a garanta o evaluare 

riguroasă a candidaților și un nivel ridicat 

de independență. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

(16) Rolul directorului executiv, care va 

fi reprezentantul legal al OAREC, este 

esențial pentru buna funcționare a noii 

agenții și punerea în aplicare a sarcinilor 

care îi sunt atribuite. Consiliul de 

administrație ar trebui să îl numească, pe 

baza unei liste întocmite de Comisie, în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente și a unei proceduri de 

cooperare (de concertare) cu Parlamentul 

European și cu Consiliul, pentru a garanta 

o evaluare riguroasă a candidaților și un 

nivel ridicat de independență și asumare a 

răspunderii. În plus, în trecut, durata 

mandatului directorului administrativ al 

Oficiului OAREC era de trei ani. 

Directorul executiv trebuie să aibă un 

mandat suficient de lung pentru a asigura 

stabilitatea și punerea în aplicare a unei 

strategii pe termen lung pentru agenție. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată, 

(17) Experiența a arătat că majoritatea 

sarcinilor OAREC sunt mai bine realizate 

prin intermediul grupurilor de lucru; prin 

urmare, Consiliul de administrație ar trebui 

să fie responsabil de organizarea unor 

grupuri de lucru și de numirea membrilor 

lor. Pentru a asigura o abordare echilibrată, 
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grupurile de lucru ar trebui să fie 

coordonate și moderate de membri ai 

personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. 

grupurile de lucru ar trebui să fie 

coordonate și moderate de membri ai 

personalului OAREC. Listele de experți 

calificați ar trebui să fie pregătite în 

prealabil pentru a asigura o înființare 

rapidă a anumitor grupuri de lucru, în 

special a celor referitoare la procedurile 

legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale privind reglementarea 

pieței, precum și cele privind alocarea 

drepturilor de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio, din cauza termenelor 

acestor proceduri. Listele de experți 

calificați membri ai grupurilor de lucru, 

precum și declarațiile lor de interese, ar 

trebui puse la dispoziția publicului. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) OAREC ar trebui să fie 

independent în ceea ce privește aspectele 

operative și tehnice și să aibă autonomie 

juridică, administrativă și financiară. În 

acest scop, este necesar și oportun ca 

OAREC să fie un organism al Uniunii care 

să aibă personalitate juridică și să exercite 

competențele de executare ce îi sunt 

conferite. 

(21) OAREC ar trebui să fie 

independent în ceea ce privește aspectele 

operative și tehnice și să aibă autonomie 

juridică, administrativă și financiară. În 

acest scop, este necesar și oportun ca 

OAREC să fie un organism al Uniunii care 

să aibă personalitate juridică și să exercite 

competențele de executare ce îi sunt 

conferite. OAREC ar trebui să fie distinct 

din punct de vedere juridic și independent 

din punct de vedere funcțional față de 

sector și de guvern, nesolicitând și 

neacceptând instrucțiuni din partea 

niciunui guvern sau organism, 

desfășurându-și activitatea transparent și 

prin asumarea răspunderii, conform legii, 

și dispunând de suficiente competențe. 
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Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Întrucât obiectivele prezentului 

regulament, și anume necesitatea de a 

asigura o punere în aplicare coerentă a 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice în domeniul de 

aplicare definit, în special în ceea ce 

privește aspectele transfrontaliere și prin 

proceduri eficiente legate de piața internă 

pentru proiectele de măsuri naționale, nu 

pot fi realizate în mod satisfăcător de către 

statele membre și, prin urmare, având în 

vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi 

realizate mai bine la nivelul Uniunii, 

Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum prevede articolul 5 din tratat. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, prevăzut la același 

articol, prezentul regulament nu depășește 

ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 

respectivelor obiective. 

(26) Întrucât obiectivele prezentului 

regulament, și anume necesitatea de a 

asigura o punere în aplicare coerentă, 

transparentă și nediscriminatorie a 

cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice în domeniul de 

aplicare definit, în special în ceea ce 

privește aspectele transfrontaliere și prin 

proceduri eficiente legate de piața internă 

pentru proiectele de măsuri naționale, nu 

pot fi realizate în mod satisfăcător de către 

statele membre și, prin urmare, având în 

vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi 

realizate mai bine la nivelul Uniunii, 

Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum prevede articolul 5 din tratat. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, prevăzut la același 

articol, prezentul regulament nu depășește 

ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 

respectivelor obiective. 

 

Amendamentul   13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Sarcinile OAREC se publică pe 

site-ul său internet și se actualizează 

pentru a indica noile sale sarcini. 
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Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. OAREC urmărește aceleași 

obiective cu cele urmărite de autoritățile 

naționale de reglementare („ANR-uri”) 

menționate la articolul 3 din directivă. În 

special, OAREC asigură o punere în 

aplicare coerentă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice care intră în domeniul de 

aplicare menționat la alineatul (2), 

contribuind astfel la dezvoltarea pieței 

interne. Acesta promovează, de asemenea, 

accesul la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și adoptarea acestei 

conectivități, concurența în furnizarea 

rețelelor și a serviciilor de comunicații 

electronice, precum și a infrastructurilor 

asociate și interesele cetățenilor Uniunii. 

3. OAREC urmărește aceleași 

obiective cu cele urmărite de autoritățile 

naționale de reglementare („ANR-uri”) 

menționate la articolul 3 din directivă. În 

special, OAREC asigură o punere în 

aplicare coerentă, transparentă și 

nediscriminatorie a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile 

electronice care intră în domeniul de 

aplicare menționat la alineatul (2), 

contribuind astfel la dezvoltarea pieței 

interne. Acesta promovează, de asemenea, 

accesul la conectivitatea datelor de foarte 

mare capacitate și adoptarea acestei 

conectivități, concurența în furnizarea 

rețelelor și a serviciilor de comunicații 

electronice, precum și a infrastructurilor 

asociate, și interesele și drepturile 

cetățenilor Uniunii. 

Justificare 

Pentru a garanta un cadru de reglementare pentru comunicațiile electronice pe deplin 

funcțional și eficient, care să fie în conformitate cu legislația UE, transparența și 

nediscriminarea ar trebui să constituie, de asemenea, obiective-cheie pentru misiunea 

OAREC atunci când asigură punerea în aplicare coerentă a acestui cadru. În plus, 

promovarea drepturilor cetățenilor în acest context, și nu doar a intereselor, ar trebui, de 

asemenea, să se afle printre obiectivele OAREC. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – liniuța 1 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - privind criterii minime și abordări 

comune în ceea ce privește securitatea 
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rețelelor și a serviciilor de informații, în 

conformitate cu articolul 40 din Directiva 

(UE) 2017/... [Codul comunicațiilor 

electronice]; 

Justificare 

Propunerea de directivă de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice 

cuprinde dispoziții specifice privind securitatea rețelelor și a informațiilor (articolul 40), 

care sunt relevante pentru sarcinile și atribuțiile OAREC. Raportorul propune să clarifice 

într-o mai mare măsură această sarcină suplimentară atunci când își prezintă propunerile 

referitoare la propunerea legislativă aferentă. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – liniuța 6 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - privind abordări comune pentru a 

asigura faptul că măsurile la nivel 

național legate de accesul utilizatorilor 

finali la servicii și aplicații prin rețelele de 

comunicații electronice sau utilizarea lor 

de către aceștia respectă drepturile și 

libertățile fundamentale, astfel cum sunt 

garantate de cartă și de principiile 

generale ale dreptului Uniunii, în 

conformitate cu articolul 93 din Directiva 

(UE) 2017/... [Codul comunicațiilor 

electronice]; 

Justificare 

Propunerea de directivă de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice 

cuprinde dispoziții specifice privind garantarea drepturilor fundamentale (articolul 93), care 

sunt relevante pentru sarcinile și atribuțiile OAREC. Raportorul propune să clarifice într-o 

mai mare măsură această sarcină suplimentară atunci când își prezintă propunerile 

referitoare la propunerea legislativă aferentă. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să emită recomandări și bune 

practici adresate ANR-urilor pentru a 

încuraja punerea în aplicare coerentă a 

oricărui aspect de ordin tehnic care intră în 

mandatul său; 

(c) să emită recomandări și bune 

practici adresate ANR-urilor pentru a 

încuraja punerea în aplicare coerentă, 

transparentă și nediscriminatorie a 

oricărui aspect de ordin tehnic care intră în 

mandatul său; 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Lista membrilor Consiliului de 

administrație, inclusiv o precizare din 

care să rezulte dacă membrul este sau nu 

președinte sau vice-președinte al 

consiliului, alături de declarațiile lor de 

interese, sunt puse la dispoziția publicului 

pe site-ul OAREC. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) adoptă și realizează o evaluare a 

raportului anual de activitate consolidat 

privind activitățile OAREC și transmite 

atât raportul, cât și evaluarea, până la data 

de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei și Curții 

de Conturi. Raportul anual de activitate 

consolidat este făcut public; 

(c) adoptă și realizează o evaluare a 

raportului anual de activitate consolidat 

privind activitățile OAREC și transmite 

atât raportul, cât și evaluarea, până la data 

de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei și Curții 

de Conturi. Raportul anual privind 

activitățile OAREC este prezentat 

Parlamentului și Consiliului de către 
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directorul executiv, în cursul unei sesiuni 

publice. Raportul anual de activitate 

consolidat este făcut public; 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 6 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Documentele referitoare la 

reuniunile consiliului de administrație 

sunt puse la dispoziția publicului pe site-

ul internet al OAREC și includ lista 

participanților și observatorilor, ordinile 

de zi, procesele-verbale și deciziile luate, 

cu respectarea articolul 28. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv prezintă 

Parlamentului European un raport privind 

modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, 

atunci când este invitat să facă acest lucru. 

Consiliul poate solicita directorului 

executiv să prezinte un raport cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor sale. 

3. Directorul executiv prezintă 

Parlamentului European un raport privind 

modul în care și-a îndeplinit și a pus în 

practică atribuțiile, atunci când este invitat 

să facă acest lucru. Consiliul poate solicita 

directorului executiv să prezinte un raport 

cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sale. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera ea (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) prezentarea raportului anual 

privind activitățile OAREC în fața 

Parlamentului și a Consiliului în cadrul 

unei reuniuni publice; 

 

Amendamentul   23 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) elaborarea unui plan de acțiune în 

urma concluziilor rapoartelor de audit și a 

evaluărilor interne sau externe, precum și a 

investigațiilor desfășurate de OLAF și 

prezentarea unui raport privind progresele 

înregistrate către Comisie, de două ori pe 

an, precum și în mod periodic către 

Consiliul de administrație; 

(f) elaborarea unui plan de acțiune în 

urma concluziilor rapoartelor de audit și a 

evaluărilor interne sau externe, precum și a 

investigațiilor desfășurate de OLAF și 

prezentarea unui raport privind progresele 

înregistrate către Comisie, o dată pe an, 

precum și în mod periodic către Consiliul 

de administrație; 

 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Lista membrilor grupurilor de 

lucru, alături de declarația de interese a 

acestora, este pusă la dispoziția 

publicului. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou) 



 

PE600.889 172/178 RR\1137062RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Deciziile Comisiei pentru 

soluționarea contestațiilor sunt puse la 

dispoziția publicului. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv este numit de Consiliul 

de administrație de pe o listă de candidați 

propusă de Comisie, în urma unei 

proceduri de selecție deschise și 

transparente. 

Directorul executiv este numit de Consiliul 

de administrație de pe o listă de candidați 

propusă de Comisie, în conformitate cu 

următoarea procedură de cooperare (de 

concertare): 

 (a) pe baza unei liste elaborate de 

către Comisie în urma unui apel la 

candidaturi și a unei proceduri de selecție 

transparente, candidaților li se va cere, 

înainte de numire, să se adreseze 

Consiliului și comisiei competente din 

Parlamentul European și să răspundă la 

întrebări; 

 (b) ulterior, Parlamentul European și 

Consiliul emit avize și stabilesc o ordine a 

preferințelor; 

 (c) Consiliul de administrație va numi 

directorul ținând cont de aceste avize și 

prezentând o justificare în cazul în care 

decizia se îndepărtează de aceste avize. 

Justificare 

În conformitate cu procedura existentă pentru alte agenții ale UE, numirea directorului 

executiv al OAREC ar trebui să se bazeze pe o procedură care să asigure o mai mare 

transparență și asumare a răspunderii. 
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Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Consiliul de administrație 

informează Parlamentul European dacă 

intenționează să prelungească mandatul 

directorului executiv. Cu o lună înainte de 

o astfel de prelungire, directorul executiv 

poate fi invitat să facă o declarație în fața 

comisiei competente a Parlamentului și să 

răspundă întrebărilor adresate de membrii 

acesteia. 

5. Consiliul de administrație 

informează Parlamentul European dacă 

intenționează să prelungească mandatul 

directorului executiv. Cu o lună înainte de 

o astfel de prelungire, directorul executiv 

este invitat să facă o declarație în fața 

comisiei competente a Parlamentului și să 

răspundă la întrebări. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

OAREC își adoptă norme proprii de 

securitate care sunt echivalente cu normele 

de securitate ale Comisiei pentru protecția 

informațiilor clasificate ale Uniunii 

Europene (IUEC) și a informațiilor 

sensibile neclasificate, printre altele, 

dispoziții privind schimbul, prelucrarea și 

stocarea unor astfel de informații conform 

dispozițiilor Deciziilor (UE, Euratom) 

2015/44342 și (UE, Euratom) 2015/444 ale 

Comisiei43. Alternativ, OAREC poate 

adopta o decizie de aplicare a normelor 

Comisiei pe o bază mutatis mutandis. 

Fără a aduce atingere articolului 27 

alineatul (1), OAREC își adoptă norme 

proprii de securitate care sunt echivalente 

cu normele de securitate ale Comisiei 

pentru protecția informațiilor clasificate ale 

Uniunii Europene (IUEC) și a informațiilor 

sensibile neclasificate, printre altele, 

dispoziții privind schimbul, prelucrarea și 

stocarea unor astfel de informații conform 

dispozițiilor Deciziilor (UE, Euratom) 

2015/44342 și 2015/444 ale Comisiei43. 

Alternativ, OAREC poate adopta o decizie 

de aplicare a normelor Comisiei pe o bază 

mutatis mutandis. 

__________________ __________________ 

42 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a 

Comisiei din 13 martie 2015 privind 

securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 

42 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a 

Comisiei din 13 martie 2015 privind 

securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 
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17.3.2015, p. 41). 17.3.2015, p. 41). 

43 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a 

Comisiei din 13 martie 2015 privind 

normele de securitate pentru protecția 

informațiilor UE clasificate (JO L 72, 

17.3.2015, p. 53). 

43 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a 

Comisiei din 13 martie 2015 privind 

normele de securitate pentru protecția 

informațiilor UE clasificate (JO L 72, 

17.3.2015, p. 53). 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. În cazul în care un astfel de 

schimb de informații implică transferul de 

date cu caracter personal către o țară 

terță, statele membre respectă prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Declarațiile sunt corecte și complete, sunt 

depuse în scris și sunt actualizate ori de 

câte ori este nevoie. Declarațiile de interese 

ale membrilor Consiliului de administrație 

și ale directorului executiv sunt făcute 

publice. 

Declarațiile sunt corecte și complete, sunt 

depuse în scris și sunt actualizate ori de 

câte ori este nevoie. Declarațiile de interese 

ale membrilor Consiliului de administrație, 

ale directorului executiv și ale membrilor 

grupurilor de lucru sunt făcute publice. 
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