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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         16-18 aprilie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 16-18 aprilie 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 16, 17 şi 18 aprilie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea,  
Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian Vreme, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Iusein Ibram ,Varujan Pambuccian, Daniel Iane, 
Titi Holban, Ionuţ Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Cornelia Negruţ, Dan Nica,  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 
Pe ordinea de zi s-a aflat: 
 
1. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2013, 
situaţia privind acţiunile multianuale şi programele din fonduri externe 
nerambursabile. 

 
La lucrările şedinţelor au participat din partea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM): domnul Cătălin Marinescu –
preşedinte, domnul Ovidiu Tabără – director investiţii, domnul Eduard Lovin, doamna 
Cornelia Cioancă – director financiar, doamna Alina Şumudică – expert. 

La începutul şedinţei domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a suspus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate 
de voturi a membrilor prezenţi a fost aprobată ordinea de zi. În continuare domnul preşedinte 
a dat cuvântul domnului Cătălin Marinescu preşedintele ANCOM pentru a face o scurtă 
prezentare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al ANCOM, situaţia privind 
acţiunile multianuale şi programele din fonduri externe nerambursabile. 

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), aprobată prin Legea nr.113/2010, 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 19 martie 2013, pentru a dezbate şi avizare Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al ANCOM pentru anul 2013, situaţia privind acţiunile multianuale şi programele 
din fonduri externe nerambursabile. 
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Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri 
proprii, care provin din următoarele surse: 

 tariful de monitorizare datorat pentru activitatea de supraveghere şi control în 
domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de 
ANCOM;  

 tariful de utilizare a spectrului; 
 tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie; 
 donaţii, legate şi sponsorizări; 
 credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; 
 alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM 
se reportează anul următor. 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru 
realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2013. 
 Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli 
reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite. 

Veniturile totale previzionate pentru anul 2013 sunt în sumă de 239.332 mii lei, 
cheltuielile totale prevăzute a se efectua în anul 2013 sunt în sumă de 305.340 mii lei iar 
deficitul înregistrat este în valoare de 66.008 mii lei, acesta urmând a se acoperi din 
excedentul anilor precedenţi. 

Veniturile totale previzionate pentru anul 2013 în sumă de 239.332 mii lei, 
înregistrează o creştere procentuală de 53,27% faţă de 2012, care se datorează: 

 revizuirii politicii de stabilire a tarifelor de utilizare a spectrului radio şi a 
modalităţii de încasare a acestora; 

 cursului de schimb leu/euro folosit la determinarea tarifului de utilizare a 
spectrului, care a crescut cu 4,53% în 2013. 

Cheltuielile curente au fost diminuate cu 50,26% în anul 2013 faţă de prevederile 
anului 2012, urmare a încheierii obligaţiilor legale ale ANCOM privind: 

 plata către MApN, în valoare de 129,000 mii lei, reprezentând costuri de 
schimbare a destinaţiei utilizării benzilor de frecvenţe radio de către MApN; 

 contribuţia la bugetul de stat pentru organizarea şi funcţionarea SNUAU, în 
valoare de 38,000 mii lei (perioada 2008-2012). 

Cheltuieli de personal au crescut în anul 2013 cu 7,69% faţă de anul 2012 respectiv de 
la 68.214 mii lei în anul 2012 la 73.457 mii lei  în 2013. Această creştere este determinată de 
recuperarea reducerilor salariale, conform prevederilor OUG nr.19/2012 privind aprobarea 
unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale. 

Cheltuielile cu bunuri şi servicii proiectate pentru anul 2013 sunt în sumă de 54.768 
mii lei în creştere cu 6,70% faţă de prevederile anului 2012. Creşterea este determinată de 
evoluţia leu/euro luat în calcul la fundamentarea BVC de la 4,21 lei/1 euro în 2012 la 4,37 
lei/1 euro în 2013. 

În ceea ce priveşte proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare, ANCOM are prevăzute pentru anul 2013 continuarea a două proiecte şi 
demararea unui proiect nou, după cum urmează:  

- „Aplicaţie online pentru compararea ofertelor de comunicaţii destinate utilizatorilor 
finali” în valoare de 1.471 mii lei - proiect în derulare; 

- „E-ANCOM.RO – Platforma de e-learning ANCOM” în valoare de 9.728 mii lei - 
proiect în derulare; 
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- „Harta digitală a infrastructurilor de telecomunicaţii” în valoare de 452 mii lei – 
proiect nou. 

Totalul cheltuielilor de capital – active fixe supuse aprobării pentru 2013 sunt în valoare 
totală de 124.371 mii lei reprezentând 40,73% din totalul cheltuielilor prevăzute pentru anul 
2013, în creştere faţă de anul 2012 când cheltuielile de capital au reprezentat 21,41% în 
totalul cheltuielilor prevăzute. 

Din totalul cheltuielilor de capital de 124.371 mii lei, propus pentru anul 2013, 88.782 
mii lei, respectiv 71,38% îl reprezintă proiectele de investiţii raportate din 2012, investiţii 
care reprezintă nevoi minimale ale ANCOM în vederea îndeplinirii obiectivelor sale stabilite 
de legislaţia în materie (laboratorul de compatibilitate electromagnetică, sistem de colectare şi 
prelucrare a datelor statistice, analizoare de spectru etc.). Valoarea proiectelor de investiţii noi 
este de 35.589 mii lei, reprezentând 28,62% din totalul cheltuielilor de capital propus pentru 
2013. 

Cheltuieli de capital –construcţii supuse aprobării pentru 2013 sunt de 31.109 mii lei 
în care sunt incluse şi investiţiile reportate din 2012 în valoare de 26.897 mii lei. 

Cheltuieli de capital – maşini, echipamente şi mijloace de transport supuse aprobării 
pentru anul 2013 sunt de 75.937 mii lei incluzând investiţiile reportate din 2012 în valoare de 
52.760 mii lei (60.430 mii lei în anul 2012). 

Referitor la fondurile propuse pentru 2013 la acest capitol, vă precizăm următoarele: 
 în scopul exercitării rolului şi atribuţiilor legale ale ANCOM, pentru 2013 cheltuielile 

de capital la titlul XIL71.01.02 - maşini, echipamente şi mijloace de transport sunt 
aferente achiziţionării unor echipamente minimale specifice, dedicate administrării, 
gestionării, supravegherii şi controlului spectrului radio neguvernamental (analizoare 
de spectru în diverse game de frecvenţă, sisteme de monitorizare, laboratoare mobile 
pentru servicii de autorizare, antene, alte aparate şi sisteme de măsură şi control, staţii 
de lucru necesare pentru operarea sistemului informatic de gestionare a spectrului de 
frecvenţe radio implementat în anul 2011, acestea nefiind achiziţionate în scopul 
dotării spaţiilor de birouri); 

 de asemenea, pentru îmbunătăţirea infrastructurii IT existentă, ANCOM şi-a propus 
extinderea sistemului pentru virtualizarea serverelor implementat în anul 2011, 
upgradarea nodurilor de comunicaţii aferente sistemului de monitorizare, precum şi 
achiziţionarea altor echipamente IT pentru securizarea sistemului informatic în 
vederea certificării 150 27001 şi pentru utilizarea eficientă a aparaturii de măsură şi 
control; 

Cheltuieli de capital – mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale supuse aprobării 
pentru 2012 sunt de 2.190 mii lei incluzând investiţii reportate din 2012 în valoare de 1.810 
mii lei (2.500 mii lei în 2012). 

Cheltuieli de capital – alte active fixe (active necorporale) supuse aprobării pentru 2013 
sunt de 15.135 mii lei, incluzând investiţii reportate din 2012 în valoare de 7.315 mii lei 
(20.000 mii lei în 2012). 

În cadrul cheltuielilor privind rambursarea de credite prevăzute pentru anul 2013, în sumă 
de 17.500 mii lei, s-au avut în vedere: 

- Contractual de împrumut prin care Banca Mondială a acordat un credit în valoare 
finală de 13.548.078,85 USD, pe termen de 15 ani, cu termen de graţie de 5 ani, 
pentru anul 2013 fiind prevăzută o plată a ratelor de capital de 998.400 USD. 

- Plata biletelor la ordin emise în vederea finanţării SNUAU, scadente în anul 2013 
(ultima plată), în valoare de 3.261.507 CHF. 
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Disponibilităţile înregistrate la data de 31 decembrie 2012 sunt în sumă de 318.097 mii lei 
din care 68.992 mii lei reprezintă disponibilităţi din cota pe cifra de afaceri în domeniul 
comunicaţiilor electronice destinate Serviciului Universal. 
 În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul domnului 
deputat Daniel Iane. 
 Domnul deputat Daniel Iane a precizat că a studiat Raportul  Public  pe 2011 al Curţii 
de Conturi şi, în ceea ce priveşte ANCOM, a costatat, printre altele, următoarele: 
 cheltuielile cu chiriile au înregistrat o creştere semnificativă începând cu anul 2008, 

ajungând în anul 2011 la suma de 9.523 mii lei faţă de 835 mii lei în anul 2007 fiind 
reprezentate, în principal, de chiria aferentă imobilului închiriat pentru sediul cental 
ANCOM; 

 în urma înnoirilor periodice ale parcului auto al ANCOM au rezultat situaţii în care un 
număr de 39 autovehiculele autovehicule nu au mai fost considerate necesare şi au 
fost transmise fără plată deşi aveau o vechime de doar 5-10 ani; 

 în legătură cu achiziţiile de terenuri există două terenuri, un teren în localitatea 
Zărneşti – judeţul Braşov şi un teren în localitatea Prejmer – judeţul Braşov, 
achiziţionate în vederea realizării unor obiective de investiţii, obiective care nu au fost 
realizate nici până în prezent; 

Domnul Cătălin Marinescu a memţionat că din cele 7 recomandări ale Curţii de Conturi 
ANCOM a implementat 6. A 7-a recomandare este în discuţie. În ceea ce priveşte cheltuielile 
cu chiria pentru sediul central, domnul Cătălin Marinescu a precizat că, contractul de 
închiriere a imobilului în care funcţionează sediul central al ANCOM acesta a fost încheiat în 
anul 2007 pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea prelungirii pentru încă 3 ani, fără 
posibilitatea denunţării unilaterale timp de 6 ani, obligaţia plăţii unuei despăgubiri 
echivalentă cu 6 chirii lunare în cazul denunţării unilaterale după perioada de 6 ani. Prin 
contract s-a acceptat ca valoarea chiriei să fie indexată anual, iar în aceste condiţii chiria 
lunară a crescut de la 140.268,5 euro/lună în 2008 la 150.926,81 euro/lună în 2012. Domnul 
Marinescu a menţionat că a încercat renegocierea contractului, dar datorită clauzelor 
nefavorabile acest lucur nu a fost posibil. Referitor la terenurile din Judeţul Braşov, existente 
în proprietatea ANCOM, acestea au fost achiziţionate de către Ion Smeeianu, fostul 
preşedinte, în anul 2003. În momentul de faţă se face un studiu de fezabilitate pentru a vedea 
ce destinaţie va fi dată acestor terenuri.  În ceea ce priveşte parcul auto al ANCOM, domnul 
Cătălin Marinescu a precizat că cele mai multe maşini sunt autovehicule de tip laborator de 
măsurători, special echipate şi utilizate pentru activităţile specifice ANCOM. Maşinile oferite 
cu titlul gratuit au fost transferate de către fostul preşedinte Liviu Nistoran în anul 2008 către 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Referitor la participarea la ultima reuniune a 
Consiliului UIT din anul 2010, în perioada 2-22 octombrie la Guadalajara, Statele Unite 
Mexicane, domnul Cătălin Marinescu a precizat că delegaţia României a fost stabilită prin 
Hotărâre a Guvernului, şi tot prin Hotărâre a Guvernului s-a stabilit ca ANCOM să achite 
toate cheltuielile efectuate cu ocazia acestei depalasări. 
 Domnul deputat Valerian Vreme a întrebat ce sumă a revenit ANCOM în urma 
licitaţiei de spectru din anul 2012, menţionând că personal a solicitat ca o parte din sumă să 
revină domeniului. De asemenea, domnul deputat Valerian Vreme a propus pentru viitor o 
colaborare mai strânsă între ANCOM şi comisiei, în special organizarea de acţiuni comune 
pentru promovarea domeniului. 
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Domnul Cătălin Marinescu a precizat că întreaga sumă rezultată în urma licitaţiei s-a 
constituit venit la bugetul de stat şi şi-a manifestat deschiderea pentru o colaborare mai 
strânsă între autoritate şi comisie. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că în prezent, în România, există 
lărgime mare de bandă la preţ foarte bun, dar cu acces fracţionat la servicii, existând zone 
întregi albe din punct de vedere al accesului la servicii. Serviciul universal a fost oprit. O 
treime din populaţie nu are acces la servicii şi propune o discuţie pe această temă cu ministrul 
pentru societatea informaţională şi cu ANCOM. 

Domnul preşedinte Daniel Oajdea a  precizat că în conformitate cu art.54 alin.(2) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, vom avea o discuţie cu domnul ministru Dan 
Nica. 

Domnul Cătălin Marinescu a precizat că s-a realizat un studiu pentru identificarea 
zonelor albe pentru Ministerul pentru Societatea Informaţională şi pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În cadrul licitaţiei de spectru s-au identificat 676 localităţi 
fără acoperire 3G. Operatorii care au achiziţionat licenţele s-au obligat să acopere aceste 
localităţi cu servicii 3G. 

Domnul deputat Mircea Cazan a precizat că este de acord cu tot ceea ce a subliniat 
domnul deputat Daniel Iane şi având în vedere că raportul Curţii de Conturi publicat pe anul 
2011 este un rezumat propune să se trimită o scrisoare către Curtea de Conturi pentru 
detalierea aspectelor constatate. 
 Domnul deputat Iosif Moldovan a menţionat că trebuie să se pună mai mult accent pe 
activitatea ANCOM, această autoritate reprezintă România atât la nivelul instituţiilor UE cât 
şi în alte organizaţii. 
 Domnul deputat Sorin Avram Iacoban a precizat că bugetul ANCOM pe anul 2013 
este un buget echilibrat, axat pe dezvoltare. 
 În încheiere domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a propus ca votul pe întregul 
buget ANCOM pe anul 2013 să fie dat în şedinţa următoare. Cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi propunerea a fost acceptată. 
 

 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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