HOTĂRÂRE
privind aprobarea desfășurării activităților de susținere a candidaturii României la Consiliul
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor ce va
avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie – 16 noiembrie 2018, și
a normativelor de cheltuieli pentru acțiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic ce se
vor efectua în cadrul activităților de susținere a candidaturii României
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, şi ale art. 4 alin. (4) din
Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile
administrației publice şi instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările
şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Se aprobă desfășurarea activităților de susținere a candidaturii României pentru un nou
mandat la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29
octombrie – 16 noiembrie 2018.
Art. 2. – Se aprobă normativele de cheltuieli, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, pentru acțiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic necesare acțiunilor de
susținere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
Art. 3. – Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea acțiunilor prevăzute la art.2 se asigură din
bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 al Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM.
Art. 4. – (1) Pe lângă cheltuielile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din bugetul ANCOM se
suportă cheltuielile de transport, indemnizația de deplasare, precum și alte cheltuieli, prevăzute de lege,
aferente deplasării unui număr de maximum 30 de persoane. Din delegația ANCOM pot face parte și
reprezentanți din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, al altor instituții publice,
precum și Parlamentului României, cărora li se vor aplica normele pentru categoria I de diurnă prevăzute
în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligații ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile punctului nr. 53 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995
privind unele drepturi şi obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, pentru delegația menționată la
alin.(1), ANCOM va efectua, pe baza documentelor justificative, cheltuieli cu cazarea până la limita
prevăzută în anexa la aceeași hotărâre pentru categoria a II-a de indemnizație de cazare.
(3) Prevederile alin.(1) nu restrâng dreptul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
sau al altor instituții publice cu atribuții de reprezentare în cadrul Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor să trimită propriile delegații la Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor. Instituțiile publice trimițătoare pot beneficia de prevederile alin.(2).
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