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În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) 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 22 martie 2010, pentru a 

dezbate şi aviza Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2010. 

La analiza bugetului au participat din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale,domnul secretar de stat Marius Fecioru, iar din partea Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii domnul preşedinte Cătălin Marinescu. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru 

realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2010. Finanţarea 

cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii.  

 Veniturile totale previzionate se vor realiza, în principal, din tariful de monitorizare 

datorat pentru activitatea de supraveghere şi control în domeniu comunicaţiilor electronice şi 

al serviciilor poştale, tariful de utilizare a spectrului şi tariful de utilizare a resurselor de 

numerotaţie. 

Se remarcă faptul că în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 au fost 

înregistrate creşteri faţă de anul precedent la următoarele titluri: asistenţă socială – o creştere 

cu 287,93% şi active nefinanciare - o creştere de 2,15%, în timp ce la titlul bunuri şi servicii s-

a înregistrat o scădere cu 28,07% faţă de anul precedent. 

În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, având nivelul estimat al cheltuielilor 

de 290.963 mii lei şi nivelul estimat al veniturilor de 229.781 mii lei, se înregistrează un 

deficit în valoare de 61.182 mii lei, care urmează a se acoperi din excedentul anilor 

precedenţi. Disponibilităţile înregistrate la data de 31 decembrie 2009 sunt în sumă de 
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372.343 mii lei, din care 65.203 mii lei reprezintă venituri din cota pe cifra de afaceri în 

domeniul comunicaţiilor electronice destinate Serviciului Universal 

Cele două Comisii reunite în şedinţa de lucru din 13 aprilie 2010 au hotărât cu 

majoritate de voturi a membrilor prezenţi să supună plenului celor două Camere reunite 

aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2010, în forma 

prezentată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

 

      VICEPREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE,           

          Valerian Vreme                                                                     Varujan Vosganian 
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