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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                         Bucureşti 
şi comunicaţiilor      
                                                                                                        3-5 septembrie 2013 
 
                                                                     SINTEZA 
 

            activităţii Comisiei din 3-5 septembrie 2013 
 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 3, 4 şi 5 septembrie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea,  
Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian Vreme, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan,  Daniel Iane,  Ionuţ Cristian Săvoiu, Ciolacu 
Ion-Marcel, Diniţă Ion şi Murgu Neagu. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Varujan Pambuccian, 
Iusein Ibram, Titi Holban, Dan Nica. 

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

Pe ordinea de zi din 3, 4 şi 5 septembrie 2013 s-a aflat: 
 
1. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2012; 
2. Diverse. 

 
 

1. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2012. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
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 21 mai 2013, pentru a dezbate 
şi întocmi raportul comun privind Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2012. 
 La lucrările comisiei au participat din partea ANCOM: domnul Cătălin Marinescu – 
preşedinte şi domnul Eduard Lovin – drector, Direcţia Executivă Reglementare, domnul 
Cristin Popa – director, Direcţia Executivă Monitorizare şi Control şi doamna Alina 
Şumudică - expert. 
 Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisie, care a 
fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 
 În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul domnului 
Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM, pentru a face o scurtă prezentare a raportului de 
activitate. 

Domnul Cătălin Marinescu a menţionat că Autoritatea Naţională pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele 
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utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de 
comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în 
infrastructură şi a inovaţiei.  

Anul 2012 a fost un an important din punct de vedere al activităţii de reglementare 
atât pentru sectorul comunicaţiilor electronice, cât şi pentru sectorul serviciilor poştale.  

Acţiunile din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice au vizat menţinerea şi 
stimularea concurenţei prin reducerea semnificativă a tarifelor maxime pentru terminarea 
apelurilor telefonice în propriile reţele pentru telefonia fixă şi mobilă, stabilirea unui nou 
regulament privind realizarea evidenţei contabile separate a Romtelecom, care a fost 
identificat drept operator cu putere semnificativă pe mai multe pieţe, elaborarea unui ghid de 
reglementări privind activitatea operatorilor mobili virtuali (MVNO) şi revizuirea 
reglementărilor referitoare la resursele de numerotaţie. 

În ceea ce priveşte sectorul serviciilor poştale, ANCOM a elaborat strategia de 
reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2012-2016. În contextul 
liberalizării pieţei serviciilor poştale, Autoritatea a adoptat deciziile care reglementează 
condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul 
serviciilor poştale şi condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de 
către Compania Naţională Poşta Română S.A. 

Cel mai important proiect al anului 2012 a fost organizarea licitaţiei de spectru, când, 
pentru prima oară în România, frecvenţele radio s-au acordat printr-o procedură de selecţie 
competitivă – licitaţie deschisă şi ascendentă, iar operatorii au avut la dispoziţie cea mai mare 
cantitate de resurse alocate vreodată în ţara noastră printr-o singură procedură, 575 MHz în 
benzi armonizate pentru furnizarea serviciilor mobile de bandă largă. În urma licitaţiei, cei 
cinci participanţi au câştigat resurse de spectru pentru care vor plăti taxe de licenţă în valoare 
totală de aproximativ 680 de milioane de euro. 

Domnul deputat Sorin Avram Iacoban a precizat faptul că raportul de activitate al 
ANCOM pe anul 2012 este un raport amplu şi bine structurat şi prin urmare va vota pentru 
adoptarea acestuia. Domnul deputat Sorin Avram Iacoban a recomandat reprezentanţilor 
ANCOM să fie foarte atenţi cu privire la cheltuirea banilor publici. 

Domnul deputat Daniel Iane a întrebat reprezentanţii ANCOM dacă pot face precizări 
cu privire la  serviciile de televiziune în format digital de tip DVB şi proiectul Netcity. 

Domnul Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM a menţionat că Strategia privind  
tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea 
serviciilor multimedia digitale la nivel naţional a fost publicată în Monitorul Oficial în luna 
iulie 2013. În aplicarea acestei strategii ANCOM pregăteşte procedura de selecţie şi taxa de 
licenţă. La data de 17 iunie 2015 va înceta orice emisie analogică de televiziune terestră. Se 
vor acorda 5 multiplexe digitale terestre din care 4 multiplexe digitale naţionale pentru 
televiziune digitală terestră în banda UHF (ultra high frequency) şi unul în banda VHF (very 
high frequency) .Un multiplex digital naţional din cele 4 se va acorda, conform legii, prin 
procedură de selecţie organizată de către ANCOM . Acest multiplex va funcţiona în banda 
UHF, cu posibilitatea de transmitere a posturilor publice şi private de televiziune după 17 
iunie 2015 şi va trebui să asigure o acoperire în recepţie fixă de 90% din populaţie şi 80% din 
teritoriu la 31 decembrie 2016. Restul de 4 multiplexe digitale naţionale, 3 multiplexe în 
banda UHF şi 1 în banda VHF, vor fi acordate conform legii, prin procedură de selecţie 
organizată de către ANCOM, cu posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de 
retransmisie a posturilor de televiziune după 17 iunie 2015.  Atât multiplexul digital naţional 
condiţionat, cât şi celelalte 4 multiplexe digitale naţionale (3 în banda UHF şi 1 în banda 
VHF) vor fi acordate simultan prin procedură de selecţie organizată de ANCOM înaintea 
datei de 17 iunie 2015. Dacă prin această procedură unul sau mai multe multiplexe nu vor fi 
acordate, ANCOM poate repeta procedura de selecţie pentru multiplexul/multiplexele 
rămas/rămase nealocat/nealocate. Standardul de televiziune digitală terestră utilizat pentru 
transmisia celor 5 multiplexe va fi DVB-T2. Multiplexele regionale/locale vor fi acordate 
prin procedură de selecţie organizată de către ANCOM.  
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În ceea ce priveşte proiectul Netcity ANCOM a elaborat un Aviz conform la data 30 
mai 2013 cu privire la condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul 
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice la infrastructura „Reţelei metropolitane de 
fibră optică a municipiului Bucureşti pentru telecomunicaţii – Netcity”. Au fost formulate o 
serie de 13 observaţii fiind stabile 4 luni pentru remedierea lor. La sfârşitul lunii iunie 2013, 
Primăria Bucureşti şi Netcity Telecom au solicitat separat la Curtea de Apel Bucureşti, atât 
suspendarea, cât şi anularea avizului dat de ANCOM asupra proiectului NetCity.  

Domnul deputat Ionuţ Cristian Săvoiu a întrebat reprezentanţii ANCOM dacă se fac 
măsurători pentru a verifica gradul de acoperire cu semnal radio a drumurilor naţionale şi 
judeţene. 

Domnul Cătălin Marinescu a precizat că se fac periodic aceste măsurători şi se 
atenţionează operatorii dacă există probleme cu semnalul radio.  

Domnul deputat Daniel Vasile Oajdea a întrebat reprezentanţii ANCOM care este 
părerea lor în legătură cu intenţia Comisiei Europene de a elimina tarifele de roaming. 

Reprezentanţii ANCOM au precizat că la nivelul UE se doreşte o piaţă unică telecom 
şi că eliminarea bruscă a tarifelor de roaming nu este posibilă ci ar trebui crearea de 
stimulente în vederea desfiinţării serviciului de roaming.  

În urma dezbaterilor care au avut loc s-a hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi, să se supună plenului celor două Camere reunite aprobarea Raportului de 
activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2012. 

 
2. Diverse 
 
Cererea Grupului parlamentar al Partidului Poporului – Dan Diaconescu cu privire la 

revocarea unui membru din biroul comisiei. 
Grupului parlamentar al Partidului Poporului – Dan Diaconescu a transmis Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor adresa nr.19/189/1 iulie 2013 prin care solicită 
schimbarea din funcţia de vicepreşedinte al comisiei a domnului deputat Ion Şcheau şi 
înlocuirea acestuia cu domnul deputat Neagu Murg. 

În conformitate cu art.45 alin.(5) domnul Daniel Vasile Oajdea a supus la vot 
solicitarea Grupului parlamentar al Partidului Poporului – Dan Diaconescu. În urma votului 
s-a hotărât cu majoritate (1 vot împotrivă) de voturi a membrilor prezenţi, desemnarea 
domnului deputat Neagu Murg în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor. 
 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 

 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                         Bucureşti

