CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 33 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 312 din 2 mai 2017, cu următoarele modificări şi completări:
1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii”
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2. Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Articol unic. – Articolele 11 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin
Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:”
3. La articolul unic, punctul 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
«Art. 11. – (1) Conducerea ANCOM este asigurată de un
preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, numiţi de către cele două Camere ale
Parlamentului, reunite în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor
şi senatorilor.»”
4. La articolul unic, punctul 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„2. La articolul 11, după alineatul (1), se introduc patru noi
alineate, alin. (11) – (14), cu următorul cuprins:
«(11) Numirea preşedintelui şi a celor 2 vicepreşedinţi ai
ANCOM, cu nominalizarea funcţiilor, se face la propunerea comună a
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei
Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului.
(12) Comisiile reunite prevăzute la alin. (11) vor efectua selecţia
propunerilor dintr-o listă care conţine unul sau mai mulţi candidaţi, pe
baza criteriilor prevăzute la alin. (3) şi (4).
(13) Persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute în prezenta
lege pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, îşi pot depune
candidaturile la unul dintre secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (11).
(14) Propunerile de candidaţi pentru funcţiile prevăzute la alin. (1)
se înaintează Birourilor permanente ale celor două Camere ale
Parlamentului, în termen de 30 de zile de la data vacantării funcţiilor.»”
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5. La articolul unic, după punctul 2 se introduc şase noi
puncte, pct. 3 – 8, cu următorul cuprins:
„3. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
«(2) Salariul preşedintelui ANCOM se stabileşte la nivelul a cinci
salarii medii la nivelul instituţiei aferente lunii ianuarie a fiecărui an, iar
salariul vicepreşedinţilor ANCOM se stabileşte la nivelul a patru salarii
medii la nivelul instituţiei aferente lunii ianuarie a fiecărui an.»
4. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
«(21) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ANCOM sunt
funcţii de demnitate publică asimilate funcţiei de ministru, respectiv
secretar de stat, cu drept de cabinet al demnitarului.»
5. La articolul 11 alineatul (5), după litera f) se introduce o
nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:
«g) prin demitere, în cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile
prevăzute la alin. (3) şi (4), în condiţiile alin. (8), sau în situaţii
excepţionale, atunci când, prin acţiunile lor, au afectat în mod grav
independenţa funcţională a autorităţii faţă de entităţile prevăzute la
art. 18 alin.(5).»
6. La articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alin. (51), cu următorul cuprins:
«(51) Demiterea din funcţie se face de Camera Deputaţilor şi de
Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor,
pe baza unui raport comun al comisiilor prevăzute la art. 15 alin. (1).
Raportul se publică pe paginile de internet ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului şi se comunică persoanei demise.»
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7. La articolul 11, după alineatul (9), se introduce un nou
alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:
«(10) În situaţia vacantării funcţiei de preşedinte, atribuţiile
preşedintelui ANCOM sunt exercitate de către persoana care ocupă cea
mai înaltă funcţie de conducere în instituţie. În situaţia în care cele două
sau mai multe persoane ocupă funcţii egale, atribuţiile se exercită de
către cel care are cea mai mare vechime în funcţia respectivă, iar în caz
de vechime egală, de cel care are cea mai mare vechime în instituţie.»
8. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
«(4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei economice,
industrii şi servicii din cadrul Senatului asupra raportului anual de
activitate se supune dezbaterii şi adoptării în plenul Parlamentului, în
prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM.»”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 9 mai 2018, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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