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În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, 

respectiv Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, au fost sesizate de către cele 

două Birouri Permanente reunite în şedinţa comună din data de 8 iunie 2010, pentru a dezbate 

şi elabora raportul comun privind Raportul de activitate al ANCOM pentru anul 2009. 

La analiza Raportului de activitate au participat din partea ANCOM: domnul Cătălin 

Marinescu – preşedinte, domnul Bogdan Iana – director, domnul Gheorghe Rusen – director, 

doamna Cătălina Dragomir – director şi Marius Săceanu - director. 

Prima autoritate naţională de reglementare în comunicaţii (ANRC) a fost înfiinţată în 

anul 2002, în contextul pregătirii României pentru a adera la Uniunea Europeană, având drept 

scop asigurarea concurenţei pe piaţa comunicaţiilor electronice şi a serviciilor poştale. În anul 

2009, autoritatea de reglementare a fost reorganizată ca autoritate publică autonomă finanţată 

integral din venituri proprii, sub denumirea de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), trecând sub control parlamentar. În consecinţă, 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

economică, industrii şi servicii a Senatului au primit responsabilitatea analizării şi supunerii 

spre aprobarea plenului celor două Camere reunite, a bugetului anual de venituri şi cheltuieli, 

respectiv a raportului anual de activitate. 

Autoritatea are ca obiective: promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, 

protejarea intereselor utilizatorilor de servicii şi reţele de comunicaţii electronice şi de servicii 

poştale, asigurarea accesului la serviciul universal pentru toţi cetăţenii României, utilizarea 
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raţională a resurselor limitate de spectru şi numerotaţie, încurajarea investiţiilor eficiente în 

infrastructura de comunicaţii şi promovarea inovaţiei în domeniul comunicaţiilor. 

Raportul de activitate al ANCOM pentru anul 2009 abordează, în principal, 

următoarele obiective: 

1. promovarea concurenţei pe pieţele de comunicaţii:  

- orientarea pe costuri a tarifelor de interconectare cu operatorii mobili şi a 

tarifelor percepute de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii pentru 

retransmiterea programelor audiovizuale;  

- revizuirea pieţelor de comunicaţii pentru intervenţie în caz de probleme legate 

de concurenţă – în acest sens au fost revizuite în anul 2009 analizele de piaţă 

pentru pieţele serviciilor de originare la puncte fixe şi tranzit în reţele publice 

de telefonie, pieţele serviciilor de telefonie la puncte fixe la nivel cu 

amănuntul, unde Romtelecom a fost desemnat ca furnizor cu putere 

semnificativă pe această piaţă şi au fost revizuite pieţele aferente serviciilor de 

acces la bucla locală şi de tip „bistream” şi serviciilor de linii închiriate. 

2. gestionarea resurselor limitate: 

- o nouă procedură de alocare a numerelor naţionale scurte pentru servicii de 

interes public la nivel naţional; 

- elaborarea propunerilor pentru modificarea şi completarea Tabelului naţional 

de atribuire a benzilor de frecvenţe; 

- trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală. 

3. maximizarea beneficiilor utilizatorilor finali: 

- decizia privind informarea şi protecţia utilizatorilor în ceea ce priveşte 

serviciile de comunicaţii; 

- proiectarea aplicaţiei online privind compararea tarifelor şi deblocarea 

terminalelor codate în reţelele furnizorilor de servicii de comunicaţii 

electronice. 

- demararea implementării unei noi strategii în domeniul serviciului universal; în 

trimestrul IV al anului 2009 au fost puse la dispoziţia utilizatorilor serviciul de 

informaţii privind abonaţii şi registrul abonaţilor iar în domeniul serviciilor 

poştale a fost desemnata CN Poşta Română ca furnizor de serviciu universal în 

domeniu; 

- portabilitatea numerelor de telefon (păstrarea numărului de telefon în cazul 

schimbării furnizorului de servicii), pentru stimularea concurenţei  şi creşterea 
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gradului de libertate a utilizatorilor în alegerea furnizorului de servicii de 

comunicaţii – 157.041 numere portate într-un an; 

Activitatea de monitorizare şi control s-a concretizat printr-un număr de 17.877 acţiuni 

de control dintre care 16.113 în domeniul comunicaţiilor electronice şi 1.764 în domeniul 

serviciilor poştale. 

În cadrul Planului Naţional de Reformă – instrument de implementare la nivel naţional 

a obiectivelor Strategiei Lisabona, autorităţii i-a revenit responsabilitatea implementării a 

două măsuri legate de serviciul universal şi de analizele de piaţă, măsuri ce au fost finalizate 

la sfârşitul anului 2009. 

Cele două Comisii reunite în şedinţa de lucru din 07 septembrie 2010 au hotărât, cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să supună plenului celor două Camere reunite 

aprobarea Raportului de activitate al ANCOM pentru anul 2009. 

 

 

 

      PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,           

      Relu Fenechiu                                                                               Varujan Vosganian 
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