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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 24 octombrie 2017 

 
În ziua de 24 octombrie 2017 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și a Comisiei economice, 
industrii și servicii din Senat.  

La lucrările şedinţei comune, din partea Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au fost prezenţi: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, 
Popescu Mariana-Venera, Moagher Laura-Mihaela, Popescu Pavel, Anton Anton, Pop 
Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea, Varga Glad-Aurel, Zamfira Constantin-Cătălin. Au 
fost absenţi: Pop Rareș-Tudor. 

Domnul deputat Apjok Norbert a fost înlocuit de către domnul deputat Antal 
Istvan-Janos, domnul deputat Pambuccian Varujan a fost înlocuit de către domnul deputat 
Vasile Daniel, iar domnul deputat Socotar Gheorghe-Dinu a fost înlocuit de către doamna  
deputat Alina Teiș. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. Vacantarea funcției de președinte al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi  Reglementare în Comunicaţii; 

2. Audierea candidatului propus pentru a fi numit în funcția de președinte al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
domnul Sorin Mihai Grindeanu.  
 

1. Vacantarea funcției de președinte al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi  Reglementare în Comunicaţii; 

 
Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor a precizat că prin Hotărârea Parlamentului nr.37 din 11 mai 



2017 domnul Adrian Diță a fost numit în funcția de președinte al Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pentru un mandat de 6 ani. 

Guvernul României prin Primul-Ministru înștiințează Parlamentul României că, în 
data de 20 octombrie 2017, domnul Adrian Diță și-a prezentat demisia din funcția de 
președinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului, au luat act de 
demisia domnului Adrian Diță din funcția de președinte al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) și recomandă declararea ca 
vacantă a funcției de președinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 

 
2. Audierea candidatului propus pentru a fi numit în funcția de 

președinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, domnul Sorin Mihai Grindeanu.  

 
Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor a precizat că Birourile permanente reunite în ședința din 
data de 23 octombrie 2017 au sesizat Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii 
din cadrul Senatului în vederea audierii candidatului propus pentru a fi numit în funcția 
de președinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, domnul Sorin Mihai Grindeanu. 
 Înainte de începerea audierii domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir, președintele 
Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat a precizat că, din punctul dumnealui 
de vedere, domnul Sorin Mihai Grindeanu nu este potrivit pentru a conduce Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), având în 
vedere acuzaţiile aduse de membrii Partidului Social - Democrat atunci când a fost demis 
din funcția de Prim-Ministru, respectiv că ar fi ”manevrat de forţe obscure”. De 
asemenea, domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir a menționat că, având în vedere faptul 
că funcția de președinte al Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) este o funcție extrem de importantă, solicită Primului-Ministru să 
retragă nominalizarea domnului Sorin Mihai Grindeanu întrucât această nominalizare 
pune România într-o situație delicată. 
 Domnul senator Gheorghe Marin, a menționat ca ședința comună a celor două 
comisii are drept scop audierea domnului Sorin Mihai Grindeanu pentru funcția de 
președinte al Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) și nu pentru declarații sau opinii politice. 



 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor a propus începerea audierii domnului Sorin Mihai 
Grindeanu și a dat cuvântul domnului Sorin Mihai Grindeanu pentru a se prezenta. 
 Domnul Sorin Mihai Grindeanu a precizat că este informatician de profesie, 
având studii superioare în acest sens și un master în baze de date. A fost asistent 
universitar la Universitatea din Timișoara după care a intrat în administrația locală. 
Aproximativ 4 ani a lucrat în sectorul privat, ca director și director general adjunct la 
două companii cu domenii de activitate adiacente sectorului comunicațiilor. În legislatura 
2012-2016 a fost ales deputat.  În calitate de deputat a fost membru în Comisia IT&C, 
apoi a ocupat funcția de ministru al comunicațiilor. În iunie 2016 a fost ales președinte al 
Consiliului Județean Timiș. Din decembrie 2016 până în iunie 2017 a ocupat funcția de 
Prim-Ministru al României. Referitor la afirmațiile că ”ar face parte din sistem” domnul 
Sorin Mihai Grindeanu a menționat că instituțiile statului pot să răspundă la această 
întrebare menționând că Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes 
public este în vigoare. În continuare domnul Sorin Mihai Grindeanu a precizat că statutul 
său în acest moment este apolitic. Nu mai este membru de partid fiind exclus în urma cu 
4 luni din Partidul Social-Democrat. Referitor la Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), domnul Sorin Mihai Grindeanu 
a precizat că până în primăvara acestui an ANCOM a fost condusă de domnul Cătălin 
Marinescu un foarte bun profesionist cu o echipă de oameni foarte bine pregătiți 
profesional. În opinia domnului Sorin Mihai Grindeanu principalele cauzele care au dus 
la bulversarea instituției de către fostul șef ANCOM, domnul Adrian Diță, sunt: 
aprobarea unei noi organigrame care nu se potrivește cu specificul ANCOM și 
îndepărtarea a 30 de specialiști din cadrul instituției fiind aduși altora în locul lor 
persoane fără pregătire în domeniu prin detașare de la alte instituții. În continuare domnul 
Sorin Mihai Grindeanu a menționat că are în plan să poarte discuții cu reprezentanții 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și ai 
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în vederea grăbirii aprobării 
normativelor tehnice, având în vedere că a trecut peste un an de când Legea nr. 159/2016 
privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații 
electronice a intrat în vigoare. Normele tehnice sunt absolut necesare pentru dezvoltarea 
rețelelor NGN (Next Generation Networks) și extinderea la cost redus a acestor rețele. 
Tot legat de acest subiect, domnul Sorin Mihai Grindeanu a menționat că trebuie să existe 
condițiile corecte și tarife rezonabile de acces pe proprietatea publică pentru instalarea 
elementelor de infrastructură a rețelelor de comunicații care să faciliteze amenajarea 
digitală în teritoriu. De asemenea, foarte important este acordarea unui sprijin activ 
pentru realizarea îndeplinirii foii de parcurs legată de licitațiile 5G în România. Până la 
sfârșitul anului ar trebui standardizate frecvențele, apoi să fie alocate. În continuare 
domnul Sorin Mihai Grindeanu a precizat că un alt punct pe agenda sa îl reprezintă 
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revizuirea substanțială a tarifelor de interconectare. Modul în care a fost gestionat acest 
subiect în ultimele luni nu a fost cel mai fericit. 
 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor a întrebat dacă domnul Sorin Mihai Grindeanu se consideră 
responsabil de situația în care se află ANCOM având în vedere că una dintre cauzele care 
a condus la apariția disfuncționalităților în activitatea ANCOM a fost chiar numirea lui 
Adrian Diţă în funcţia de președinte al instituţiei, numire făcută chiar de către domnul 
Sorin Mihai Grindeanu și dacă va fi numit președinte al ANCOM cu voturile 
parlamentarilor PSD înseamnă că va reprezenta interesele PSD la ANCOM?  
 Domnul Sorin Mihai Grindeanu a precizat că CV-ul domnului Diță era foarte bun. 
Lucrase la mari operatori din domeniu comunicațiilor, cunoștea bine piața, dar se pare că 
totuși nu a fost cea mai bună alegere. Faptul că domnul Adrian Diță a ales să-și dea 
demisia a fost o decizie corectă, având în vedere faptul că toate grupurile politice au fost 
de acord cu un raport negativ vizavi de activitatea domnului Adrian Diță la conducerea 
ANCOM. Referitor la întrebarea despre numirea sa în fruntea ANCOM cu voturile 
parlamentarilor PSD și reprezentarea intereselor PSD, domnul Sorin Mihai Grindeanu a 
răspuns că din câte știe președintele ANCOM e apolitic.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a solicitat domnului Sorin Mihai Grindeanu să 
prezinte un raport cu situația în care se află ANCOM în momentul preluării mandatului.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot numirea domnului 
Sorin Mihai Grindeanu în funcția de președinte al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi  Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Cu 15 voturi pentru, 7 
împotrivă și 1 abținere membrii celor două comisii reunite au hotărât să propună Plenului 
Parlamentului numirea domnului Sorin Mihai Grindeanu în funcția de președinte al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi  Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
 

 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                             Cătălin Drulă 
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