
 
 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTA łILOR  
 

  L E G E 

pentru modificarea şi completarea art. 11 din OrdonanŃa 
de urgenŃă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinŃarea 
Autorit ăŃii NaŃionale pentru Administrare şi Reglementare în 
ComunicaŃii 
 

 
 
 Camera DeputaŃilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
Articol unic.  - Articolul 11 din OrdonanŃa de urgenŃă a 

Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinŃarea AutorităŃii NaŃionale 
pentru Administrare şi Reglementare în ComunicaŃii, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 174/19.03.2009 , se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 

1. Alineatul (1) al articolului 11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(1) Conducerea ANCOM este asigurată de un preşedinte şi 2 
vicepreşedinŃi, numiŃi de Parlamentul României.” 
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2. După alineatul (1) al articolului 11, se introduc trei noi 
alineate, alineatele (l1) - (l3), cu următorul cuprins: 

„(l 1) Propunerile de candidaŃi pentru funcŃia de preşedinte şi 
pentru cele de vicepreşedinŃi se fac de către Birourile Permanente 
ale Camerei DeputaŃilor şi Senatului, la recomandarea grupurilor 
parlamentare. 

(12) Birourile Permanente reunite ale Camerei DeputaŃilor şi 
Senatului înaintează propunerile Comisiei pentru tehnologia 
informaŃiei şi comunicaŃiilor din Camera DeputaŃilor, respectiv 
Comisiei economice, industrii şi servicii, din Senat în vederea 
audierii candidaŃilor. În urma audierii, comisiile permanente de 
specialitate, reunite, întocmesc un aviz pe care îl prezintă plenului 
reunit al Camerei DeputaŃilor şi al Senatului. În locul candidaŃilor 
care primesc aviz negativ din partea comisiilor de specialitate se 
pot propune alte persoane din partea grupurilor parlamentare. 

(13) Candidaturile se aprobă cu majoritatea voturilor 
membrilor plenului Camerelor reunite.” 
 
 

2. Alineatul (6) al articolului 11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(6) Dacă funcŃia de preşedinte sau vicepreşedinte devine 
vacantă se procedează la numirea unei noi persoane pentru această 
funcŃie pentru durata rămasă din mandat, în condiŃiile prevederilor 
alin. (1), (11), (l2), (l3).” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
DeputaŃilor în forma iniŃială, în condiŃiile art. 75 alin. (2)                   
teza  a III-a din ConstituŃia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAłILOR 

 

 
Roberta  Alma Anastase 

 


