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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR      SENAT 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                   Comisia economică, industrii  

şi comunicaţiilor                                  şi servicii 
                                                              
                                                 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)  
 

În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2009 privind înființarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, 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 17.09.2014, pentru a dezbate şi aviza proiectul de rectificare a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 

În conformitate cu OMFP nr.720/2014 pentru aprobarea “Normelor metodologice 
privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, 
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate 
integral din venituri proprii, inclusive a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 
externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile bugetelor fondului de risc și bugetelor 
privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea 
de organizare și finanțare a acestora”, începând cu data de 1 iulie 2014 veniturile instituțiilor 
publice se încasează în conturi distincte de coduri bugetare specifice activității desfășurare. 

Bugetul ANCOM a fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.4 din 
01.04.2014 și publicat în Monitorul Oficial nr.236/02.04.2014. Structura “Veniturilor”, așa 
cum a fost ea aprobată, nu cuprinde toate veniturile pe care le poate încasa în cursul anului, 
conform prevederilor legale. 

În perioada 01.01-30.06.2014 au fost încasate sume și evidențiate în execuția bugetară 
și în alte conturi de venituri, altele decât cele aprobate în structura bugetului pe anul 2014, 
cum sunt: 

• 34.10.03 – Tarife de monitorizare – 20.F.34.00.14751237 
• 36.10.50 – Alte venituri – 20.F.36.50.00.14751237 
• 39.10.50 – Alte venituri din valorificarea unor bunuri – 20.F.39.50.00.14751237 

și mai pot apărea încasări în cursul anului la tipuri de venituri precum: 
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• 36.10.04 – Venituri din producerea riscurilor asigurate – 20.F.36.04.00.14751237 
Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu completările și modificările ulterioare, 
prevede la art.26a) că în cadrul procesului bugetar, la venituri se cuprind estimările anului 
bugetar și ANCOM a considerat, la momentul elaborării proiectului bugetului de venituri și 
cheltuieli, că nu vor fi încasări în cursul anului 2014  la aceste tipuri de venituri. 

Referitor la tariful de monitorizare (cod bugetar 34.10.03), acesta este o sursă de 
finanțare a cheltuielilor curente și de capital, conform art.14 alin.(1) lit.a) din OUG 
nr.22/2009 privind înființarea ANCOM, cu modificările și completările ulterioare. În același 
timp, conform art.124 alin.(4) din OUG nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, în anul 
2014 nu se emit titluri de creanță pentru acest tip de venit, deoarece la determinarea acestuia 
se iau în considerare și sumele din excedentul rezultat din execuția bugetelor anilor 
precedenți, ANCOM înregistrând la 31.12.2013 excedent care poate acoperi, în completarea 
tarifelor de utilizare a spectrului și a resurselor de numerotație, finanțarea cheltuielilor totale 
ale ANCOM. Din acest motiv nu s-au prevăzut sume în buget. Veniturile încasate provin din 
creanțele înregistrate în anii precedenți de la debitorii aflați în procedura insolvenței sau aflați 
în executare silită, creanțe ce au grad ridicat de incertitudine la încasare. 

Referitor la „Alte venituri” (cod bugetar 36.10.50) sumele reprezintă, în principal, 
penalități datorate ANCOM din nerespectarea prevederilor contractuale de furnizare de 
produse, prestări de servicii și executare de lucrări, penalități care se deduc din plata către 
furnizori/executanți/prestatori și care constituie venituri pentru instituție conform principiului 
necompensării. 

Referitor la „Alte venituri din valorificare unor bunuri” (cod bugetar 39.10.50) 
acestea reprezintă sume încasate din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, 
dezmembrării sau dezafectării, în condițiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din 
vânzarea unor bunuri materiale, sume care se rețin de către instituție în vederea realizării de 
investiții. 

Referitor la „Venituri din producerea riscurilor asigurate” (cod bugetar 36.10.04) 
acestea reprezintă  sumele ce ar putea fi încasate ca urmare a producerii unor evenimente 
viitoare, posibile dar, incerte din categoria riscurilor de asigurări pentru bunurile din 
patrimoniul instituției. 

Având în vedere cele de mai sus, se solicită rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2014 și aprobarea acestuia (datorită codurilor bugetare nou apărute), cu 
precizarea că suma totală a veniturilor estimate a se încasa în anul 2014, respectiv 309.187 mii 
lei, rămâne constantă, diminuându-se suma la codul bugetar 31.10.03 – Alte venituri din 
dobânzi, cu valoarea de 168 mii lei. 

Se propune diminuarea veniturilor din dobânzi ca urmare a faptului că, începând cu 
data de 1 septembrie 2014, conform OMFP nr.1083/2014 privind stabilirea ratelor de dobânzi 
practicate de Trezoreria Statului, ratele dobânzilor aplicate de trezoreria statului la 
disponibilitățile păstrate în conturi cât și la depozitele pe termen se reduc la jumătate, cu 
încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului și a Băncii Naționale a României. 

Repartizarea valorii de 168 mii lei pe coduri bugetare se va face astfel: 
• pe codul bugetar 34.10.03 – Tarife de monitorizare – 65 mii lei;  
• pe codul bugetar 36.10.04 – Venituri din producerea riscurilor asigurate 7 mii lei; 
• pe codul bugetar 36.10.50 – Alte venituri – 94 mii lei; 
• pe codul bugetar 39.10.50 – Alte venituri din valorificarea unor bunuri – 2 mii lei.  
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Deficitul bugetului de venituri și cheltuieli  al ANCOM, în valoare de 3.678 mii lei, ce 
se suportă din disponibilitățile în lei la 31 decembrie 2013 în sumă de 271.612 mii lei, rămâne 
neschimbat. 

La analiza proiectului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a 
participat din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii domnul Marinescu Cătălin – Preşedinte, domnul Marius Săceanu – director, 
Direcția juridică, domnul Eduard Lovin - Director Executiv, Direcția Executivă Reglementare 
și doamna Mădălina Gavrilă – expert. 

În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorității Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) și tabelul cu “Influențele 
asupra veniturilor bugetului de venituri și cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2014, detaliate pe 
capitol și subcapitole” – Anexa, în forma prezentată de Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 
 
  
 
 
 
  PREŞEDINTE,                            PREŞEDINTE,           
       Deputat                                                                                                   Senator 
Daniel Vasile Oajdea                                                                                Lucian Iliescu 
 


