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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 13 mai 2009, pentru a dezbate 

şi aproba Raportul de activitate al ANCOM pentru anul 2008. 

La analiza Raportului de activitate au participat din partea ANCOM: domnul Cătălin 

Marinescu – preşedinte, domnul Bogdan Iana – director, domnul Rusen Gheorghe – director, 

doamna Raluca Moraru – director şi doamna Alina Şumudică - expert. 

Prima autoritate naţională de reglementare în comunicaţii (ANRC) a fost înfiinţată în 

anul 2002, în contextul pregătirii României pentru a adera la Uniunea Europeană, având drept 

scop asigurarea concurenţei pe piaţa comunicaţiilor electronice şi a serviciilor poştale. În anul 

2009, autoritatea de reglementare a fost reorganizată ca autoritate publică autonomă finanţată 

integral din venituri proprii, sub denumirea de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), trecând sub control parlamentar. În consecinţă, 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

economică, industrii şi servicii a Senatului au primit responsabilitatea analizării şi supunerii 

spre aprobarea plenului celor două Camere reunite, a bugetului anual de venituri şi cheltuieli, 

respectiv a raportului anual de activitate. 

Autoritatea are ca obiective: promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, 

protejarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor de servicii şi reţele de comunicaţii electronice 

şi de servicii poştale, asigurarea accesului la serviciul universal pentru toţi cetăţenii României, 

utilizarea raţională a resurselor limitate de spectru şi numerotaţie, încurajarea investiţiilor 

eficiente în infrastructura de comunicaţii şi promovarea inovaţiei în domeniul comunicaţiilor. 
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Raportul de activitate al ANCOM pentru anul 2008 abordează, în principal, 

următoarele activităţi: 

-  administrarea pieţei de comunicaţii şi a resurselor limitate: acordarea unei noi 

licenţe de comunicaţii mobile, câştigată de Romtelecom; emiterea şi reactualizarea a peste 

750 licenţe şi 650 autorizaţii de utilizare a spectrului de frecvenţe radio şi a 42 de licenţe de 

utilizare a resurselor de numerotaţie pentru 11 780 050 numere şi indicative; 

-  monitorizare, supraveghere şi control: în ceea ce priveşte monitorizarea, au fost 

efectuate peste 3 700 misiuni de monitorizare şi soluţionate peste 150 de cazuri de emisii 

radioelectrice neautorizate; în ceea ce priveşte controlul, au fost derulate 8 720 acţiuni de 

control, din care au rezultat amenzi în cuantum de 185 000 lei; 

-  protecţia utilizatorilor finali: au fost soluţionate 1 800 de solicitări de informaţii şi 

600 petiţii, au fost aplicate 17 amenzi ca urmare a 1 000 de plângeri referitoare la comunicări 

comerciale nesolicitate şi au fost organizate două campanii naţionale de informare; 

- reglementarea accesului la serviciul de urgenţă 112, în vederea asigurării  

informaţiilor de localizare a apelantului şi limitării apelurilor abuzive; 

-  implementarea portabilităţii numerelor de telefon (păstrarea numărului de telefon în 

cazul schimbării furnizorului de servicii), pentru stimularea concurenţei  şi creşterea gradului 

de libertate a utilizatorilor în alegerea furnizorului de servicii de comunicaţii; 

- implementarea serviciului universal, pentru asigurarea accesului la servicii de 

comunicaţii pentru fiecare cetăţean: au fost instalate 410 telecentre până la sfârşitul anului 

2008, au fost organizate licitaţii pentru alte 223 telecentre şi s-a extins sfera serviciului 

universal în domeniul serviciilor poştale, prin includerea serviciului de publicitate prin poştă. 

Ca informaţie generală, ANCOM monitorizează activitatea unui număr de aproximativ 

3 000 furnizori de servicii de comunicaţii, într-o piaţă de peste 5 miliarde de euro, 

echivalentul a 4% din PIB. În ceea ce priveşte utilizatorii finali, autoritatea protejează 

interesele a peste 18 milioane de utilizatori de telefonie mobilă, 8 milioane de utilizatori de 

internet la puncte fixe şi mobile şi aproximativ 12 milioane de utilizatori de telefonie fixă. 

Cele două Comisii reunite în şedinţa de lucru din 16 iunie 2009 au hotărât, cu 15 

voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea 

Raportului de activitate al ANCOM pentru anul 2008. 

 

 

      PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,           

      Relu Fenechiu                                                                               Varujan Vosganian 
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