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SINTEZA
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La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 29 martie
2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei
Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian
Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Valerian
Vreme.
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 30-31
martie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin
Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica,
Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Valerian Vreme,
Gheorghe Zoicaş.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat:
1. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2011;
2. Studiu asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002
privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, PLx.142/2011;
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3. Studiu asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea actelor
normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate, Plx.144/2011.
1.

La analiza bugetului au participat, din partea Autorităţii Naţionale pentru

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, domnul preşedinte Cătălin Marinescu şi
doamna expert Alina Şumudică.
În conformitate cu prevederile art.14, alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM), 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 martie 2011,
pentru a dezbate şi aviza Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul
2011 şi situaţia privind acţiunile multianuale.
Domnul preşedinte Relu Fenechiu a dat cuvântul domnului Cătălin Marinescu,
preşedinte ANCOM, în vederea susţinerii proiectului de buget.
Bugetul de venituri şi cheltuieli supus aprobării cuprinde resursele financiare pentru
realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2011. Finanţarea
cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii.
Veniturile totale previzionate se vor realiza, în principal, din tariful de utilizare a
frecvenţelor spectrului radio şi din tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie. ANCOM a
diminuat veniturile din tarifele de utilizare a spectrului radio cu 15%, pentru a stimula
investiţiile in noi tehnologii ale furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, în
condiţiile în care aceştia au înregistrat, în ultima perioadă, scăderi ale veniturilor din
activităţile specifice comunicaţiilor electronice.
În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, având nivelul estimat al cheltuielilor
de 308.341 mii lei şi nivelul estimat al veniturilor de 212.000 mii lei, se înregistrează un
deficit în valoare de 96.341 mii lei, care urmează a se acoperi din excedentul anilor
precedenţi. Disponibilităţile înregistrate la data de 31 decembrie 2010 sunt în sumă de
425.984 mii lei, din care 68.980 mii lei reprezintă venituri din cota pe cifra de afaceri în
domeniul comunicaţiilor electronice destinate serviciului universal.
La Titlul I - Cheltuieli de personal se prevede o reducere a cheltuielilor cu salariile,
precum şi o reducere a numărului de posturi finanţate în anul 2011, precizându-se că fondul
salariilor de bază a fost stabilit conform prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în
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anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cu respectarea normelor
metodologice aprobate în Ordinul MMFPS/MFP nr.42/77/2011.
În anul 2011 vor fi demarate două proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile: „Aplicaţie online pentru compararea ofertelor de comunicaţii destinate
utilizatorilor finali” şi „E-ANCOM.ro – Platforma de e-learning ANCOM”.
Totodată, în 2011 vor fi iniţiate şi unele proiecte multianuale, în vederea:
monitorizării activităţii în reţea, informării privind managementul spectrului radio în ţările
din Balcani şi Europa Centrală, măsurării calităţii serviciului de acces la Internet,
managementului performanţei personalului, etc.
Faţă de cele prezentate, cele două Comisii reunite în şedinţa de lucru din 29 martie
2011 au hotărât cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi să supună plenului celor două
Camere reunite aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2011, în
forma prezentată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii.
2.

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2010 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Obiectul reglementării îl constituie modificarea termenelor de implementare
prevăzute în OUG nr.69/2002, a căror îndeplinire este condiţionată de asigurarea suportului
tehnic necesar emiterii cărţilor electronice de identitate.
Membrii Comisiei vor analiza proiectul, prin studiu individual, urmând ca într-o
şedinţă ulterioară să se pronunţe asupra avizului.
3.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor, spre dezbatere şi avizare, propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Obiectul reglementării îl constituie interzicerea folosirii de cipuri electronice cu date
biometrice de identificare a titularului, în vederea creşterii securităţii personale a titularilor,
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astfel încât aceştia să nu poată fi identificaţi în împrejurări fără nicio legătură cu interesul
public.
Membrii Comisiei vor analiza propunerea, prin studiu individual, urmând ca într-o
şedinţă ulterioară să se pronunţe asupra avizului.

PREŞEDINTE,
Relu Fenechiu
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