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Către: Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Raportului de activitate 
al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2012, care a fost trimis Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor şi Comisiei economice, 
industrii şi servicii din Senat, în vederea dezbaterii şi întocmirii unui raport 
comun. 
 
 
 
 
 
   
                  PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE, 
                  
  

Deputat 
Daniel Vasile Oajdea 

Senator 
Lucian Iliescu 
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RAPORT COMUN 

asupra Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 

2012 
 
 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 21 mai 2013, pentru a dezbate şi 
întocmi raportul comun privind Raportul de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2012. 
 La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM: 
domnul Cătălin Marinescu – preşedinte şi domnul Eduard Lovin – drector, 
Direcția Executivă Reglementare, domnul Cristin Popa – director, Direcția 
Executivă Monitorizare și Control și doamna Alina Șumudică - 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.  

Anul 2012 a fost un an important din punct de vedere al activităţii de 
reglementare atât pentru sectorul comunicaţiilor electronice, cât şi pentru 
sectorul serviciilor poştale.  

Acţiunile din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice au vizat 
menţinerea şi stimularea concurenţei prin reducerea semnificativă a tarifelor 
maxime pentru terminarea apelurilor telefonice în propriile reţele pentru 
telefonia fixă şi mobilă, stabilirea unui nou regulament privind realizarea 
evidenţei contabile separate a Romtelecom, care a fost identificat drept 
operator cu putere semnificativă pe mai multe pieţe, elaborarea unui ghid de 
reglementări privind activitatea operatorilor mobili virtuali (MVNO) şi 
revizuirea reglementărilor referitoare la resursele de numerotaţie. 
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În ceea ce priveşte sectorul serviciilor poştale, ANCOM a elaborat 
strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 
2012-2016. În contextul liberalizării pieţei serviciilor poştale, Autoritatea a 
adoptat deciziile care reglementează condiţiile şi procedura de desemnare a 
furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale şi condiţiile 
de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania 
Naţională Poşta Română S.A. 

Cel mai important proiect al anului 2012 a fost organizarea licitaţiei de 
spectru, când, pentru prima oară în România, frecvenţele radio s-au acordat 
printr-o procedură de selecţie competitivă – licitaţie deschisă şi ascendentă, 
iar operatorii au avut la dispoziţie cea mai mare cantitate de resurse alocate 
vreodată în ţara noastră printr-o singură procedură, 575 MHz în benzi 
armonizate pentru furnizarea serviciilor mobile de bandă largă. În urma 
licitaţiei, cei cinci participanţi au câştigat resurse de spectru pentru care vor 
plăti taxe de licenţă în valoare totală de aproximativ 680 de milioane de 
euro. 

 
În urma dezbaterilor care au avut loc în cele două Comisii s-a hotărât, 

cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să se supună plenului celor 
două Camere reunite aprobarea Raportului de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2012. 
 
 
 
 

   PREŞEDINTE, 
Deputat 

Daniel Vasile Oajdea 

  PREŞEDINTE,                     
Senator 

Lucian Iliescu 
 

 
                                                               
         
 
 
 
           


