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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 5 iunie 2018  

 

În data de 5 iunie 2018 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 ședinței comune din partea Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au fost prezenți 13 deputați. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul senator Florin – Vasile 
Cîțu, președintele Comisiei economice, industrii și servicii din Senat. 
 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2017. 

 
 La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM: domnii Sorin 
Mihai Grindeanu - președinte, Eduard Lovin și Bogdan Iana - vicepreședinți, Cristin Popa - 
director executiv și doamna Alina Șumudică - expert. 
 Domnul președinte Florin–Vasile Cîțu a dat cuvântul domnului Sorin Mihai 
Grindeanu -  președintele ANCOM pentru a prezenta Raportul de activitate al ANCOM pe 
anul 2017. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează 
interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de 
comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în 
infrastructură şi a inovaţiei. Obiectivele strategice ale activității ANCOM în anul 2017 au 
fost: creşterea utilizării serviciilor de acces în bandă largă, îmbunătățirea performanțelor 
rețelelor de comunicații electronice, optimizarea utilizării resurselor limitate ale statului în 
domeniul comunicaţiilor electronice, creșterea beneficiilor și a libertății de alegere pentru 
utilizatorii finali ai serviciilor de comunicații electronice, promovarea concurenței în 
domeniul comunicațiilor electronice și stimularea dezvoltării pieţei serviciilor poştale. La 
data de 31 decembrie 2017, Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice înregistra un număr de 986 de furnizori de reţele publice sau de 
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere cu 6,8% față de nivelul din 
2016. Principalele  măsuri de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice au fost: 
implementarea legii infrastructurii, trecerea la sistemul de tarifare ”Roam like at home” și 
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revizuirea piețelor relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte 
fixe și mobile. În ceea ce privește principalele  măsuri de reglementare în domeniul 
serviciilor poștale acestea au fost: Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale 
pentru perioada 2017-2020, actualizarea regimului de autorizare generală, actualizarea 
indicatorilor de raportare a datelor statistice și actualizări în sfera serviciului universal. 
Referitor la administrarea resurselor limitate în anul 2017ANCOM a continuat activitatea de 
monitorizare și gestionare a spectrului radio acordând: licențe de utilizare a frecvențelor 
radio, autorizații de asignare a frecvențelor și anexe la licențele de utilizare a frecvențelor. 
Principalele măsuri de reglementare în domeniul administrării frecvențelor radio au fost: 
consultare privind acordarea de noi drepturi de utilizare a spectrului radio în perspectiva 
implementării tehnologiilor 5G, tranziția la televiziunea digitală terestră, noi reguli pentru 
reglementarea serviciului de amator și certificarea personalului operator al stațiilor de 
radiocomunicații și radioamatorismul pentru situațiile de urgență. Referitor la resursele de 
numerotație și resurse tehnice ANCOM a înregistrat 12 solicitări de alocare de numerotație, 
soluționate prin acordarea a 12 licențe. De asemenea, ANCOM a monitorizat permanent 
funcționarea serviciului de portabilitate și îmbunătățirea continuă a parametrilor de calitate ai 
acestuia. În continuare domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că ANCOM, prin 
specialiștii săi, a participat activ pe plan internațional la Rețeaua reglementatorilor de 
telecomunicații din țările francofone (FRATEL), în Grupul autorităților europene de 
reglementare din domeniu serviciilor poștale (ERGP), în cadrul Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor (UIT) etc. 
 În continuare domnul deputat Cătălin Drulă, președintele Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor din Camera Deputaților a adresat o serie de întrebări 
președintelui ANCOM, respectiv: dacă a fost păstrată organigrama ANCOM adoptată de 
domnul Adrian Diță fostul președinte ANCOM, ce s-a întâmplat cu detașările dispuse de 
către domnul Adrian Diță, care este calendarul licitației 5G și dacă anul acesta vor fi încasați 
bani la bugetul de stat din această licitație așa cum este prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2018, cum au implementat operatorii din România sistemul de tarifare ”Roam like at home” 
și dacă este legal ca operatorii telecom să ofere abonamente sau cartele prepay la prețuri 
diferite în funcție de opțiunea cu roaming sau fără roaming și care este stadiul proiectului de 
reducere a tarifelor de interconectare. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că organigrama aprobată de 
domnul Adrian Diță fostul președinte ANCOM era o copie a organigramei de la Poșta 
Română. În prezent ANCOM are o organigramă care satisface nevoile autorității aceasta fiind 
adoptată după consultare cu toți factorii interesați. Referitor la detașările dispuse de domnul 
Adrian Diță acestea au fost anulate în prima zi de mandat. În ceea ce privește licitația pentru 
spectrul radio care le va permite operatorilor de telefonie mobilă din Romania să lanseze 
servicii bazate pe tehnologia 5G, ANCOM a transmis autorităților că nu este posibil ca anul 
acesta să fie organizată această licitație deoarece procesul depinde și de alți factori precum 
acordurile cu statele vecine cu privire la eliberarea frecvențelor de 700 MHz. La nivel 
național, acest spectru este liber, dar în țările vecine - Bulgaria, Serbia și Ungaria - frecvența 
este utilizată pentru transmiterea digitală a programelor TV.  
 Referitor la sistemul de tarifare ”Roam like at home” domnul Eduard Lovin 
vicepreședinte ANCOM a menționat că operatorii din România nu-și doresc acest lucru 
deoarece România are mulți cetățeni care lucrează în alte state europene, iar costuri sunt 
destul de mari. În ceea ce privește diferențele la abonamente și cartele prepay în funcție de 
opțiune cu roaming și fără roaming acestea nu trebuie să existe. Regulamentul UE se 
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adresează persoanelor care călătoresc ocazional în afara țării în care locuiesc sau în care au 
legături temporare. Nu este prevăzut pentru roaming permanent. Pentru stabilirea costurilor 
operatorii aplică politica de utilizare rezonabilă care ia în calcul perioada de ședere într-o altă 
țară europeană și utilizarea alternativă a terminalului în țară și străinătate. ANCOM verifică 
lunar planul tarifar al operatorilor mobili. 
 În ceea ce privește tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile domnul 
președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că acestea au fost reduse de la 1 mai 2018 cu 
12,5%, de la 0,96 eurocenţi/minut la 0,84 eurocenţi/minut, măsura aprobată de ANCOM fiind 
tranzitorie, până la finalizarea unui nou model de cost. Decizia ANCOM vine ca urmare a 
dialogului cu Comisia Europeană pe această temă, dar și ca urmare a faptului că actualul 
model de cost nu include tehnologia 4G/LTE. Tariful tranzitoriu reprezintă media tarifelor 
pentru furnizarea acestor servicii în statele membre ale Uniunii Europene care au folosit 
modelul de cost de tip bottom-up LRIC pur. Acest tarif va fi valabil până la stabilirea unui 
nou model de cost, care este în lucru și care va reflecta costurile furnizării serviciilor de 
terminare a apelurilor la puncte mobile, în acord cu recomandările Comisiei Europene.  
 Domnul deputat Rareș Pop a întrebat care este stadiu de implementare a Sistemului de 
avertizare a populației în situații de urgență ”RO-ALERT”, ce se va întâmpla după ce 
operatorului RCS&RDS îi va expira derogarea de programul «Roam like at home», derogare 
care expiră luna aceasta și care prevederea perceperea unei taxe în plus față de tarifele 
naționale și dacă există un raport cu privire la evoluţia pieţei serviciilor poştale în anul 2017 
având în vedere că în raportul de activitate al ANCOM pe anul 2017 sunt prezentate date din 
raportul cu privire la evoluţia pieţei serviciilor poştale din anul 2016. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că Sistemului de avertizare a 
populației în situații de urgență ”RO-ALERT” este gestionat de către Serviciul de 
Telecomunicații Speciale (STS) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). 
ANCOM nu este parte activă în acest sistem. Referitor la derogarea de la programul «Roam 
like at home» acordată de ANCOM operatorului RCS&RDS care expiră luna aceasta, acesta 
a depus o noua cerere de a aplica suprataxe, în plus faţă de tarifele naţionale, pentru serviciile 
de roaming în UE şi SEE, pentru a-şi recupera costurile de furnizare a serviciilor de roaming 
şi a menţine tarifele pentru serviciile oferite în România. Referitor la raportul cu privire la 
evoluţia pieţei serviciilor poştale în anul 2017, acesta va fi publicat peste două luni. Datele 
statistice se raportează pentru un an în urmă. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a întrebat care este situația sediului ANCOM având în 
vedere că luna aceasta expiră contractul de închiriere al clădirii în care își desfășoară 
activitatea ANCOM și care este punctul de vedere al ANCOM cu privire la posibilitatea 
achiziționării cartelelor preplătite în baza unui act de identitate. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a menționat că în ceea ce privește situația 
sediului ANCOM contractul de închiriere al clădirii încheiat în anul 2008 expiră luna aceasta; 
se așteptă raportul consultantului imobiliar și în funcție de acesta se va lua o decizie. 
Referitor la posibilitatea achiziționării cartelelor preplătite în baza unui act de identitate 
domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că personal este de acord cu acest lucru 
având în vedere că multe state din Uniunea Europeană procedează astfel. 
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a precizat că în raportul de activitate al 
ANCOM pe anul 2017 la data de 31 decembrie 2017, Registrul public al furnizorilor de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice înregistra un număr de 986 de furnizori de reţele 
publice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere cu 6,8% 
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față de nivelul din 2016 și întrebat dacă această scădere este sau nu sănătoasă pentru piață și 
dacă guvernul sau parlamentul ar trebui să intervină. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a menționat că scăderea numărului 
furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice în anul 2017 a avut loc 
datorită fuziunilor dintre operatori. Piața se reglează singură. 
 Doamna deputat Mariana Venera Popescu a solicitat domnului președinte Sorin Mihai 
Grindeanu accelerarea scăderii tarifelor de interconectare având în vedere că profitul 
operatorilor mobili pe anul 2017 este forte mare. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a menționat că ANCOM are în lucru 
dezvoltarea unui nou model de cost, care să reflecte costurile eficiente ale furnizării 
serviciilor de terminare la puncte mobile și din care va rezulta un nou nivel al tarifului maxim 
de terminare la puncte mobile. Tarifele în România alături de alte două țări baltice sunt cele 
mai mici din Uniunea Europeană 

În continuare domnul președinte Florin – Vasile Cîțu a supus la vot raportul comun al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și al 
Comisiei economice, industrii și servicii din Senat asupra Raportului de activitate al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 
2017. Cu majoritate de voturi (17 voturi pentru și 3 abțineri) membrii celor două Comisii au 
hotărât, să se supună plenului celor două Camere reunite aprobarea Raportului de activitate al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 
2017. 

 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
                              Cătălin Drulă 
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