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şedinţei Comisiei din 13 - 14 decembrie 2005 
 
La lucrările Comisiei din 13 decembrie 2005 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Răzvan Petrică Bobeanu, Mihaela 
Monica Ştirbu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Dorin Liviu Nistoran, Vladimir Alexandru 
Mănăstireanu, Valeriu Alexandru Ungureanu şi au fost absenţi următorii deputaţi: Daciana 
Octavia Sârbu şi Ovidiu Ioan Silaghi. La lucrările Comisiei din 14 decembrie 2005 au fost 
prezenţi următorii deputaţi: Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Răzvan 
Petrică Bobeanu, Mihaela Monica Ştirbu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Dorin Liviu Nistoran, 
Vladimir Alexandru Mănăstireanu, Valeriu Alexandru Ungureanu, Buhăianu Obuf Cătălin 
Ovidiu (înlocuind pe Daciana Octavia Sârbu) şi a fost absent Ovidiu Ioan Silaghi.  

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   

1. Proiectul de Lege privind ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale 
Universale, la Bucureşti la 5 octombrie 2004 – aviz 
2. Întâlnire cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii şi 
S.N. Romtelecom S.A. 

1. Prin adresa nr.528/16.11.2005, Biroul permanent a trimis Comisiei spre dezbatere 
şi avizare, în regim de urgenţă, proiectul de Lege privind ratificarea Actelor adoptate de 
Congresul Uniunii Poştale Universale, la Bucureşti la 5 octombrie 2004. Potrivit prevederilor 
art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat proiectul de 
lege mai sus menţionat în şedinţa din 13.12.2005 şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu 
unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

2. La şedinţa din 14.12.2005 au participat ca invitaţi dl. preşedinte al ANRC Dan 
Georgescu, iar din partea S.N. Romtelecom S.A. – dl. director general James Hubley, dl. 
director Harm Aben, dl. director Silviu Agapi şi dl. consilier Cătălin Dima. 

Întâlnirea a avut ca subiect reglementarea tarifelor de interconectare, urmând ca 
asigurarea accesului la bucla locală, portabilitatea numerelor de apel şi preselectarea 
transportatorilor să fie discutate la o dată ulterioară. 

În deschidere, dl. preşedinte Dan Georgescu a precizat că, în vederea prevenirii 
abuzului de poziţie dominantă şi pentru combaterea practicilor anticoncurenţiale, ANRC a 
impus S.N. Romtelecom S.A. fundamentarea tarifelor de interconectare în funcţie de costuri 
pe baza unui model de calculaţie de tip LRIC de tip „top-down”, iar la rândul său ANRC a 
finalizat modelul de calculaţie de tip LRIC de tip „bottom-up”, în final urmând ca tarifele să 
fie determinate pe baza unui model hibrid dezvoltat în urma reconcilierii celor două. 

Rezultatele iniţiale au suferit modificări în 5 etape, în funcţie de datele furnizate de 
Romtelecom, ajungându-se la valorile din anexa la Decizia ANRC nr. 1459/2005. Noile tarife 
de interconectare satisfac două deziderate: stimulează concurenţa şi permit în acelaşi timp 
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Romtelecom o rată rezonabilă de recuperare a capitalului investit de 15,24%. Investiţiile pe 
care Romtelecom le are în vedere pentru modernizarea reţelei şi pentru oferirea de servicii 
ADSL nu sunt afectate de această măsură.  

Ultimul raport de monitorizare al Comisiei Europene confirmă faptul că abordarea 
României în ceea ce priveşte tarifele de interconectare este conformă cu normele UE şi cu 
cele mai bune practici comunitare în domeniu. 

Dl. director James Hubley şi-a început alocuţiunea cu o serie de critici: 
- lipsa unei strategii naţionale de dezvoltare în domeniul comunicaţiilor poate duce la o lipsă 
de coordonare în luarea unor decizii, care afectează strategia de dezvoltare a operatorilor;  
- în timp de Romtelecom nu are nici un sprijin în dezvoltarea propriei infrastructuri, ANRC 
promovează operatori alternativi pentru care trebuie să asigure interconectarea; 
- Romtelecom este reglementată foarte dur în timp ce operatorii de reţele prin cablu şi de 
telefonie mobilă beneficiază de un cadru de reglementare relaxat. 
 Referitor la tarifele de interconectare, dl. director James Hubley a precizat că tarifele 
au fost stabilite sub nivelul costurilor şi nu există motivaţie pentru a investi deoarece nu se 
poate recupera investiţia. Procesul de negociere nu a fost transparent (nu s-a făcut 
reconcilierea modelelor de calculaţie a costurilor), iar prin Decizia ANRC s-a creat o situaţie 
neconformă cu cea din UE (tarifele de interconectare mici necesită tarife mari la abonamente) 

Pentru clarificarea unor aspecte, dl. V. Pambuccian a ridicat o serie de întrebări: 
1. Având în vedere că Legea nr. 527/2002 prevede reglementarea accesului şi interconectării 
inclusiv pentru reţelele de comunicaţii prin cablu, ce intenţionează ANRC în acest sens? 
2. Afirmaţia că tarifele sunt stabilite sub nivelul costurilor se referă la costurile operaţionale 
sau costuri care includ investiţia de capital? 
3. A fost discutată cu MCTI o strategie de dezvoltare a domeniului comunicaţiilor, inclusiv în 
ceea ce priveşte stabilirea tarifelor de interconectare în raport cu costul abonamentelor? 
4. Cine reprezintă în prezent concurenţa care se doreşte a fi stimulată prin Decizia ANRC? 
5. Datele transmise la ANRC se bazează pe un sistem corespunzător de detaliere a costurilor? 

Referitor la punctul 1, dl. preşedinte Dan Georgescu a precizat că în acest moment la 
nivel european nu există o poziţie comună cu privire la necesitatea reglementării accesului şi 
interconectării inclusiv pentru reţelele de comunicaţii prin cablu. Uniunea Europeană a cerut 
României un studiu de piaţă care să susţină această reglementare. De asemenea, a precizat că  
tarifele de interconectare nu au legătură cu costul abonamentelor şi că rebalansarea tarifelor 
este în lucru în acest moment, urmând să se oglindească în stabilirea costului abonamentelor.  

Cu privire la concurenţă (UPC – Astral, RCS&RDS, Atlas Telecom), ANRC 
consideră că aceştia funcţionează pe reţele proprii şi nu influenţează reţeaua Romtelecom, cu 
care se interconectează numai la nivel local.  

Referitor la responsabilitatea elaborării unei strategii, dl. vicepreşedinte Dan Nica a 
arătat că aceasta revine MCTI, care a elaborat o astfel de strategie în momentul liberalizării 
pieţei, iar ANRC are obligaţia aplicării acesteia.  

Din discuţiile care au urmat referitoare la datele furnizate de Romtelecom şi utilizarea 
acestora în modelele de calculaţie a tarifelor bazate pe costuri a reieşit lipsa unei comunicări 
între cele două părţi cu privire la aplicarea acestor modele şi interpretarea rezultatelor. 

Pentru clarificarea acestei situaţii, dl. deputat Ioan Ghişe a propus ca cele două părţi să 
se reunească în prezenţa a  doi raportori desemnaţi de către Comisie în persoana dlor. deputaţi 
Dorin Liviu Nistoran şi Vladimir Alexandru Mănăstireanu şi realizarea unui raport comun 
care să cuprindă: principiile de la care pleacă fiecare parte (modelele), identificarea 
elementelor comune în aceste modele şi a elementelor de dezacord. Comisia a decis 
examinarea acestui raport în prima şedinţă a săptămânii următoare. 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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