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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                    Bucureşti 
şi comunicaţiilor                             26–29 martie 2012  
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 26 – 29 martie 2012 

 

La şedinţa Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din ziua de 26 

martie 2012 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, Valerian 

Vreme, Petru Farago,, Gheorghe Zoicaş, Florin Serghei Anghel, Varujan Pambuccian, Viorel 

Arion, Ibram Iusein. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Mircea Cazan, Dan Nica, Matei Radu 

Brătianu, Florin-Cristian Tătaru. La şedinţa din 28 martie 2012, au fost prezenţi: Constantin 

Chirilă, Adrian Bădulescu, Valerian Vreme, Petru Farago, Florin Serghei Anghel, Varujan 

Pambuccian, Viorel Arion, Ibram Iusein. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Mircea Cazan, 

Aurelia Vasile, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru, Gheorghe Zoicaş, iar 

la şedinţa din 29 martie 2012, au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, 

Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Florin Serghei Anghel, Varujan Pambuccian, Viorel 

Arion, Ibram Iusein. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Mircea Cazan, Aurelia Vasile, Dan 

Nica, Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru, Petru Farago. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 26 martie 2012 s-a aflat: 

1. Studiu asupra proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2012 şi situaţia 

privind acţiunile multianuale. 

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 28 martie 2012 s-a aflat: 

2. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012 şi 

situaţia privind acţiunile multianuale. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
mihaela.astafei
New Stamp



 2 

În data de 28 februarie 2012 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

din Camera Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat au fost sesizate 

de către Birourile permanente reunite ale celor două camere, cu Proiectul Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012 şi situaţia privind acţiunile multianuale, în 

vederea întocmirii unui raport comun.  

La analiza Proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012 

şi situaţia privind acţiunile multianuale a participat, din partea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), domnul Marinescu Cătălin – 

preşedinte. 

În conformitate cu dispoziţiile art.14, alin. (3) din OUG nr. 22/2009 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, bugetul anual de 

venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă prin Hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei 

economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, la propunerea preşedintelui ANCOM. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru 

realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2012. 

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din 

venituri proprii. 

Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM 

se reportează anul următor. 

 Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli 

reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite. 

La stabilirea indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 s-au avut 

în vedere următoarele elemente: 

1. Veniturile totale previzionate pentru anul 2012, în sumă de 156.155 mii lei se vor 

realiza, în principal, din tariful de utilizare a frecvenţelor spectrului radio şi din tariful de 

utilizare a resurselor de numerotaţie. 

2. Cheltuielile totale prevăzute a se efectua în anul 2012 în sumă de 455.167 mii lei, 

repartizate pe titluri de cheltuieli. 

În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 având nivelul estimat al cheltuielilor 

de 455.167 mii lei şi nivelul estimat al veniturilor de 156.155 mii lei, se înregistrează un 

deficit în valoare de 299.012 mii lei, deficit ce urmează a se acoperi din excedentul anilor 

precedenţi. 

Disponibilităţile existente la data de 31 decembrie 2011 sunt în sumă de 426.639 mii 

lei, din care 69.080 mii lei reprezintă disponibilităţi din cota pe cifra de afaceri în domeniul 

comunicaţiilor electronice destinate Serviciului Universal. 
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Domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele comisiei, a dat cuvântul 

domnului Cătălin Marinescu, preşedinte ANCOM, pentru a face o scurtă prezentare a 

proiectului de buget. 

Domnul Cătălin Marinescu a precizat faptul că veniturile Autorităţii scad în anul 

2012, din cauza schimbării politicii de stabilire a tarifelor de utilizare a spectrului radio şi a 

modalităţii de încasare a acestora în sensul unificării modalităţii de colectare a tarifelor pentru 

spectru radio şi numerotaţie. Deciziile privind tariful datorat de fiecare operator care 

utilizează benzile de frecvenţe vor fi emise la sfârşitul perioadei de utilizare, respectiv anual 

sau trimestrial, nu la începutul acesteia, ca până în prezent. Astfel, încasarea veniturilor în 

anul 2012 se va efectua trimestrial sau anual, cu precizarea că deciziile privind tariful datorat 

pentru trimestrul al IV-lea 2012 au termen scadent în trimestrul I al anului 2013. 

O altă cauză a scăderii veniturilor previzionate pentru anul 2012 este virarea sumei de 

129.000 mii lei de către ANCOM Ministerului Apărării Naţionale, sumă care reprezintă parte 

din costurile ocazionate de schimbarea destinaţiei utilizării benzilor de frecvenţe radio de 

către MapN şi care se suportă din bugetul ANCOM. 

Domnul vicepreşedinte Constantin Chirilă a cerut explicaţii cu privire la creşterea 

cheltuielilor totale ale Autorităţii în 2012 cu 147,62% faţă de anul 2011 precum şi la creşterea 

cu 117,39% în 2012 faţă de anul 2011, respectiv de la 1.150 mii lei la 2.500 mii lei a 

cheltuielilor de capital – mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale. Domnul Cătălin 

Marinescu a indicat cauza acestor creşteri, respectiv faptul că ANCOM trebuie să plătescă 

suma de 22.728 mii lei, ce cuprinde dobânda aferentă împrumutului extern BIRD - contractat 

cu garanţia statului, pentru realizarea Sistemului Naţional de Monitorizare a Spectrului de 

Frecvenţe Radio şi dobânda aferentă creditului extern contractat de Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale (STS) necesar instalării Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de 

Urgenţă – 112 (SNUAU), credit garantat prin emiterea de către fostul IGCTI a unor bilete la 

ordin. De asemenea, ANCOM are obligaţia să verse anual la bugetul de stat, în perioada 

2008-2012, o contribuţie în valoare de 38.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor cu 

administrarea, operarea şi întreţinerea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 

112 (SNUAU), conform OUG nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea SNUAU. La 

acestea se adaugă suma de 129.000 mii lei ce se suportă din bugetul ANCOM pentru a 

acoperi costurile ocazionate de schimbarea destinaţiei utilizării benzilor de frecvenţe radio de 

către MapN. 

În ceea ce priveşte creşterea sumei cheltuielilor de capital – mobilier, aparatură 

birotică şi alte active corporale, domnul Cătălin Marinescu a afirmat că suma a crescut ca 

urmare a iniţiativei ANCOM de a asigura pentru toate locaţiile sale din ţară sisteme de 

alarmare şi supraveghere şi că nu sunt prevăzute achiziţii de aparatură birotică şi mobilier. 
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   La întrebarea domnului deputat Valerian Vreme privind proiectele cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, domnul Cătălin Marinescu a precizat că 

ANCOM are în vedere continuarea, în 2012, a două proiecte, respectiv: Aplicaţia online 

pentru compararea ofertelor de comunicaţii destinate utilizatorilor finali, a cărui valoare 

totală este de 2.431 mii lei şi E-ANCOM.RO – Platforma de e-learning ANCOM, a cărui 

valoare totală este de 10.914 mii lei. Astfel, pentru cele două proiecte, care au demarat în anul 

2011, ANCOM a planificat cheltuieli în sumă totală de 13.345 mii lei structurate după cum 

urmează: 7.692 mii lei, reprezentând finanţarea externă nerambursabilă; 1.926 mii lei -  

finanţarea naţională şi 3.727 mii lei, reprezentând cheltuielile neeligibile. 

Domnul deputat Gheorghe Zoicaş a solicitat precizări privind suma alocată pentru 

publicitate. Domnul Cătălin Marinescu a arătat că pentru reclamă şi publicitate a fost 

prevăzută suma de 1.368 mii lei, ce reprezintă cheltuielile destinate acţiunilor de informare a 

tuturor utilizatorilor de servicii de poştă, telecomunicaţii şi internet cu privire la dezvoltarea 

serviciilor existente, un loc important ocupându-l serviciile de portabilitate a numerelor şi 

introducerea de noi servicii în acest domeniu. 

În urma dezbaterilor care au avut loc pe marginea acestui proiect membrii celor două 

comisii au hotărâ,t cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să supună plenului celor 

două Camere reunite aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru 

anul 2012 şi situaţia privind acţiunile multianuale, în forma prezentată de Autoritatea 

Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 29 martie 2012 s-au aflat: 

1. [COM(2012)11] - Studiu asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general 

privind protecția datelor); 

2. [COM(2012)10] - Studiu asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului European și 

a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, 

investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera 

circulație a acestor date. 

Cele două proiecte de acte normative europene se află, în prezent, în studiu, urmând 

ca dezbaterile pe marginea acestora să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

   

VICEPREŞEDINTE, 

                                               Constantin Chirilă 
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