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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  

 Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                     8 aprilie  2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 8 aprilie 2010   

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Viorel Arion, Adrian 

Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Florin Serghei Anghel, 

Dan Nica. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

  

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2010 - studiu. 

 

În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) 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 

22 martie 2010, pentru a dezbate şi aviza Proiectul bugetului anual de venituri şi 

cheltuieli al ANCOM pentru anul 2010. 
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Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele 

financiare pentru realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2010. 

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri 

proprii, iar excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se 

raportează în anul următor. 

În proiectul de buget al ANCOM pe anul 2010 s-au înregistrat creşteri sau 

diminuări semnificative faţă de anul precedent la titlurile următoare: 

- bunuri şi servicii – o scădere cu 28,07% faţă de anul precedent; 

- asistenţă socială – o creştere cu 287,93% faţă de anul precedent; 

- active nefinanciare - o creştere de 2,15% faţă de anul precedent. 

Se remarcă de asemenea faptul că se înregistrează un deficit în valoare de 61.182 

mii lei care se preconizează a fi acoperit din excedentul anilor precedenţi. 

Toate aceste aspecte se vor studia individual de către membri comisiei, pe baza 

materialelor puse la dispoziţie şi vor fi analizate şi dezbătute într-o şedinţă ulterioară, 

împreună cu reprezentanţii ANCOM. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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