PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor

Bucureşti
7-9 iunie 2011
SINTEZA

activităţii Comisiei din 7-9 iunie 2011

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 7 iunie
2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu,
Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Dan Nica, Pambuccian
Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Valerian Vreme, Ibram
Iuseim.
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 8 iunie şi 9
iunie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian
Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Pambuccian
Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Ibram Iuseim, Dan
Nica,Valerian Vreme.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Pe ordinea de zi a Comisiei s-a aflat:
1.Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2010;

2.Organizarea alături de Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru relaţia cu UNESCO şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România a
Forumului pe tema serviciilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în
cadrul Programului pentru promovarea investiţiilor şi comerţului în regiunea Mării Negre.
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1. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2010;
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 24 mai 2011, pentru a dezbate
şi întocmi raportul comun privind Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2010.
La analiza Raportului de activitate au participat din partea ANCOM: domnul Cătălin
Marinescu – preşedinte, domnul Bogdan Iana – director, domnul Eduard Lovin – director,
domnul Marius Săceanu – director şi doamna Alina Şumudică – expert.
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.
Domnul Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor a dat cuvântul domnului Cătălin Marinescu - preşedinte ANCOM în vederea
susţinerii raportului de activitate al ANCOM pentru anul 2010.
În acest sens, domnul preşedinte Cătălin Marinescu a făcut o prezentare a obiectivelor
şi priorităţilor autorităţii în anul 2010:
1. Activitatea de reglementare
a ) Stabilirea parametrilor de calitate pentru furnizarea serviciilor de acces la internet
ANCOM a elaborat un proiect de decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate
pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi. Conform
proiectului de decizie, toţi furnizorii de servicii de acces la internet au obligaţia de a publica
pe paginile proprii de internet şi de a include în contractele încheiate cu utilizatorii finali şi în
condiţiile generale de furnizare a serviciului un set relevant de indicatori şi parametri aferenţi
calităţii serviciului de acces la internet şi de a publica pe paginile proprii de internet
informaţii cu privire la procedura de măsurare a acestora.
b ) Portabilitatea numerelor
În cursul anului 2010 au fost portate 221.219 de numere, dintre care 149.056 (67%)
au fost numere de telefonie mobilă, iar 72.163 numere de telefonie fixă. Numărul mediu de
portări realizate lunar a ajuns la 18.434 în 2010, iar numărul maxim de portări (25.331) a fost
înregistrat în luna decembrie.
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A fost emisă Decizia preşedintelui ANCOM nr. 339/2010 privind modificarea
tarifelor de portare a numerelor, care prevede că tarifele percepute furnizorului acceptor de
către furnizorul donor nu vor depăşi: 7,8 euro pentru fiecare număr portat, în cazul
portabilităţii numerelor geografice, al portabilităţii numerelor independente de locaţie şi al
portabilităţii numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de telefonie mobilă şi
5,6 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor nongeografice pentru
servicii de telefonie mobilă.
c) Serviciul universal în domeniul comunicaţiilor electronice
Serviciul universal reprezintă dreptul fiecărui cetăţean european de a avea acces la un
set minim de servicii de comunicaţii electronice, disponibile la cerere, la un preţ accesibil şi
la o calitate determinată, independent de situarea lor geografică într-un stat membru al
Uniunii Europene. Pentru asigurarea acestui drept tuturor cetăţenilor Uniunii Europene,
statele membre au obligaţia de a interveni acolo unde accesul la setul minim de servicii de
comunicaţii nu este asigurat prin mecanismele pieţei.
ANCOM a adoptat Decizia nr.7/2011 privind implementarea serviciului universal în
sectorul comunicaţiilor electronice, ca urmare a studiilor şi a consultărilor publice cu
industria şi utilizatorii finali ce au avut ca scop identificarea celei mai bune metode de
implementare a Serviciului Universal. Una din modificările importante prevăzută prin
dispoziţiile acestei decizii vizează înlocuirea măsurii de asigurare a accesului la reţeaua
publică de telefonie, la punct fix, prin intermediul telecentrelor, cu măsura de asigurare a
accesului şi conectării la un punct fix la reţelele publice de telefonie şi a accesului la un punct
fix la serviciile de telefonie destinate publicului, la nivel de gospodărie. În ceea ce priveşte
procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal, ANCOM a decis menţinerea
procedurii de desemnare prin intermediul licitaţiei publice deschise, în timp ce perioada
concretă de desemnare a furnizorului de serviciu universal va fi stabilită de către ANCOM în
cadrul fiecărei proceduri organizate.
2. Promovarea concurenţei
Prin Decizia nr.626/2010, ANCOM a identificat drept piaţă relevantă din sectorul
comunicaţiilor electronice - piaţa serviciilor de acces la elemente de infrastructură, stabilind
prin Decizia nr.653/2010 obligaţiile impuse operatorului cu putere semnificativă pe această
piaţă.
Prin Decizia preşedintelui ANCOM nr. 6/2011 privind identificarea pieţelor relevante
din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de linii închiriate –
segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps, ANCOM a
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identificat piaţa relevantă din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor
de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2
Mbps ca fiind susceptibilă pentru reglementarea ex ante. Pe baza criteriilor analizate,
respectiv cota de piaţă ridicată şi evoluţia acesteia în timp, existenţa barierelor ridicate şi
netranzitorii la intrarea pe piaţă, absenţa puterii de contracarare a cumpărătorilor, prin Decizia
nr. 15/2011, ANCOM a desemnat S.C. Romtelecom S.A. ca furnizor cu putere semnificativă
pe piaţa serviciilor de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de
până la şi inclusiv 2 Mbps.
Procedura administrativ-jurisdicţională de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii din
domeniul comunicaţiilor electronice de către ANCOM este facultativă şi gratuită.
În cursul anului 2010, ANCOM a soluţionat prin intermediul procedurii contencioase
un număr de 9 litigii. Pentru litigiile soluţionate în cursul anului 2010, termenul mediu de
soluţionare a fost de şapte luni. Două dintre deciziile de soluţionare a litigiilor emise de
preşedintele ANCOM în anul 2010 au fost atacate la Curtea de Apel Bucureşti. Unul dintre
acestea este în curs de soluţionare la Curtea de Apel Bucureşti, iar cel de-al doilea la Înalta
Curte de Casaţie şi de Justiţie a României, întrucât reclamantul a formulat recurs împotriva
deciziei Curţii de Apel Bucureşti.
3. Administrarea resurselor limitate
Pe parcursul anului 2010, ANCOM a continuat activitatea de monitorizare şi
gestionare a spectrului radio, acordând licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, autorizaţii de
asignare a frecvenţelor, anexe la licenţele de utilizare a frecvenţelor, fiind implicată în acţiuni
de coordonare interne şi internaţionale.
Un obiectiv important al Autorităţii în activitatea de administrare a spectrului radio, în
anul 2010, l-a constituit actualizarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe
(TNABF). Modificările aduse în anul 2010 au vizat, în principal, implementarea prin
intermediul TNABF a unor decizii ale Comisiei Europene privind armonizarea spectrului
radio, apărute în cursul anului 2010 şi a unor decizii ale Comitetului de Comunicaţii
Electronice (ECC) al CEPT.
4. Piaţa de comunicaţiii electronice şi servicii poştale
Analiza indicatorilor statistici care au caracterizat piaţa de comunicaţii electronice în
primul semestru al anului 2010 a relevat creşteri pe segmentul conexiunilor de internet
broadband fix şi mobil, creşteri ale traficului de voce/SMS, dar şi scăderi ale numărului de
abonaţi la serviciile de telefonie (atât fixă, cât şi mobilă) şi la serviciile de retransmisie a
programelor audiovizuale.
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Piaţa serviciilor poştale a scăzut cu 33% din punct de vedere al traficului total poştal,
scădere cauzată în principal de diminuarea cu peste 40% a traficului intern înregistrat de către
furnizorul de serviciu universal, Compania Naţională Poşta Română (CNPR).
5. Controlul furnizorilor autorizaţi
Pe parcursul anului 2010, personalul de control de specialitate al ANCOM a derulat
un număr total de 245 de acţiuni de control la furnizorii de servicii de telefonie fixă şi mobilă,
în urma cărora au fost întocmite 14 notificări în vederea aplicării sancţiunii, în majoritatea
situaţiilor fiind remediate obligaţiile încălcate identificate de ANCOM. În cazurile de
neremediere identificate, Autoritatea a aplicat 9 sancţiuni contravenţionale, din care 3
avertismente şi 5 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 313.000 lei.
În cadrul discuţiilor cu privire la problemele cauzate populaţiei de radiaţiile emise de
telefoanele mobile şi de antenele operatorilor mobili, reprezentanţii ANCOM au făcut referire
la documentaţia care însoţeşte telefonul mobil în care este specificat coeficientul de radiaţii
emise de acesta, menţionând că specialiştii ANCOM măsoară doar parametrii tehnici ai
echipamentelor, Ministerul Sănătăţii fiind cel care interpretează datele şi decide dacă nivelul
radiaţiilor este sau nu nociv pentru populaţie. Deţinătorii şi utilizatorii de echipamente radio
şi terminale de telecomunicaţii au obligaţia să prezinte ANCOM un dosar cu toate datele
necesare, precum şi Declaraţia de Conformitate a producătorului în care sunt enumerate
standardele armonizate utilizate pentru a verifica îndeplinirea cerinţelor esenţiale privind
protecţia sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei alte persoane.
Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2010 a fost supus votului membrilor comisiei, care, cu
majoritate de voturi a membrilor prezenţi, au aprobat raportul de activitate cu recomandarea
formulată de domnul preşedinte Relu Fenechiu ca excedentul anual rezultat din Bugetul de
Venituri şi Cheltuieli al ANCOM să nu se mai reporteze în anul următor, ci să fie virat la
bugetul de stat.
2. Organizarea alături de Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru relaţia cu UNESCO şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România a
Forumului pe tema serviciilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în
cadrul Programului pentru promovarea investiţiilor şi comerţului în regiunea Mării Negre
(BSTIP).
Evenimentul a avut loc în data de 9 iunie, începând cu ora 09.30, şi s-a desfăşurat la
Palatul Parlamentului, sala Nicolae Bălcescu. În deschiderea lucrărilor, domnul Adrian
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Bădulescu, secretar al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a adresat un
mesaj de bun-venit participanţilor.
Forumul a oferit participanţilor din domeniul IT&C ocazia de a discuta oportunităţi de
afaceri şi de cooperare atât pentru companiile româneşti cât şi pentru companiile din regiunea
Mării Negre.

PREŞEDINTE,
Relu Fenechiu
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