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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                      9 martie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 9 martie 2021 

 
În data de 9 martie 2021 au avut loc:  
- ședința comună a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

Camera Deputaților și a Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din Senat  
            - ședința simplă a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, 
ambele ședințe desfășurându-se în format hibrid cu prezență fizică și online. 

La lucrările ședinței comune au fost prezenți 14 deputați din totalul de 15 membrii 
ai Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Sărmaș Ioan-Sabin, Berescu 
Monica-Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Miruță Radu-Dinel, Axinia Adrian-George, Blaga 
Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Moldovan Sorin-Dan, Popa Radu Mihai, Popescu 
Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Păunescu Siviu-Titus. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat, Sărmaș Ioan-Sabin, 
președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 

Pe ordinea de zi a ședinței comune s-a aflat: 

1. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 

 
Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 

1. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 

 La analiza Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) au 
participat din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) domnul Vlad Ștefan Stoica– preşedinte, domnul Eduard Lovin - 
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vicepreședinte, domnul Bogdan Iana – vicepreședinte, domnul Cristin Popa - director 
executiv, Direcția Monitorizare și Control, doamna Gabriela Stănoiu – director economic, 
doamna Laura Zgonea – Secretar General, domnul Marius Săceanu – director, Direcția 
Juridică și  domnul Leontin de Maio - consilier de specialitate.  
 Domnul președinte, Ioan Sabin Sărmaș a menționat că, 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, cu modificările și completările ulterioare, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camerei Deputaţilor, 
respectiv Comisia pentru comunicații și tehnologia informației din Senatului, au fost 
sesizate de către cele două Birouri Permanente reunite în şedinţa comună din data de 
16.02.2021, pentru a dezbate şi aviza Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2021 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) și a dat cuvântul domnului Vlad Ștefan Stoica președintele ANCOM pentru 
prezentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 
 Domnul Vlad Ștefan Stoica președintele ANCOM a precizat că finanţarea 
cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care 
provin din următoarele surse: 

 tariful de monitorizare datorat  în conformitate cu prevederile capitolului 
X din OUG nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 tariful de utilizare a spectrului; 
 tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie; 
 donaţii, legate şi sponsorizări în condițiile legii; 
 credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; 
 alte venituri ce se pot realiza în condițiile legii. 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare 
pentru realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2021. Acesta 
este construit pe credite de angajament și credite bugetare, pentru fiecare cod al 
clasificației bugetare, iar angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor 
anuale/multianuale se va face în limita creditelor de angajament, plata urmând să se facă 
din creditele bugetare aprobate.  
 Grupurile parlamentare ale USR PLUS au propus un amendament prin care 
salariile să fie plafonate la valoarea anului 2020. 
 Grupurile parlamentare ale PNL au propus un amendament prin care să fie 
eliminate toate sporurile, fondul de premiere și voucherele de vacanță. 
 Grupurile parlamentare ale PSD au susținut adoptarea proiectului de buget în 
forma prezentată de ANCOM. 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a solicitat reprezentanților ANCOM 
transmiterea unui document cu fundamentarea necesității creșterii numărului de posturi 
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finanțate în 2021, numărul total de posturi bugetate în anul 2020 din care câte posturi au 
fost ocupate și câte posturi au fost vacante, execuția bugetară a cheltuielilor de personal 
în anul 2020 și motivarea creșterii acestor cheltuieli în 2021 și situația organizării 
Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, care va avea 
loc la București, în toamna anului 2022. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât amânarea votului 
asupra amendamentelor propuse și a votului asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2021 al ANCOM pentru o ședință ulterioară, deciziile urmând a fi luate după 
studierea documentelor solicitate. 

 
2. Ședința simplă a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

 

La lucrările ședinței au fost prezenți 14 deputați din totalul de 15 membrii ai 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan Sabin Sărmaș,  
președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 

Pe ordinea de zi a ședinței simple s-a aflat: 

JOIN (2020)18 - Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - 
Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital 
 

Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, Centrul Național de Răspuns 
la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO a transmis punctul său de vedere cu 
privire la acest document și a propus adoptarea unui proiect de opinie favorabil asupra 
acestei comunicări. Cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru) propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 

 
 

Președinte, 
Ioan-Sabin Sărmaș 
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