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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 28 noiembrie 2017  

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost 
prezenți 10 deputați. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. Decizia ANCOM privind menținerea tarifelor de interconectare la nivelul stabilit în 2014, 
respectiv investigația aprofundată declanșată la nivelul Comisiei Europene; 
2. Sesizările consumatorilor privind apelurile cu suprataxă efectuate către țări exotice, 
respectiv mesajele SMS trimise către numere scurte cu suprataxă; 
3. COM (2017) 637 - Propunere modificată de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări online și alte tipuri 
de vânzare la distanță de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului. 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  

președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați din partea Autorității 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) domnul Sorin 
Mihai Grindeanu -  preşedintele și domnul Eduard Lovin – vicepreședinte. 

  
 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor a precizat că în baza controlului parlamentar exercitat de către Comisia pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor asupra Autorității Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe ordinea de zi se află două subiecte importante 
dezbătute în spațiul public, respectiv decizia ANCOM privind menținerea tarifelor de 
interconectare la nivelul stabilit în 2014 și sesizările consumatorilor privind apelurile cu 
suprataxă efectuate către țări exotice și mesajele SMS trimise către numere scurte cu 
suprataxă. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat care era situația ANCOM-
ului în momentul preluării mandatului de președinte de către domnul Sorin Mihai Grindeanu. 
 Domnul Sorin Mihai Grindeanu - preşedintele Autorității Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a menționat că în momentul 
preluării mandatului la ANCOM existau 32 de persoane detașate de la diverse instituții, cele 
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mai multe de la CN Poșta Română, altele de la diverse societăți comerciale care aveau mai 
mult sau mai puțin legătură cu domeniul. Domnul Sorin Mihai Grindeanu a precizat că prima 
decizie dată în calitate de președinte ANCOM a fost de încetare a tuturor detașărilor din 
ANCOM. În momentul de față se lucrează la o eventuală nouă organigramă deoarece 
organigrama stabilită de fostul președinte Adrian Diță nu se potrivește cu specificul 
instituției, iar domnul Sorin Mihai Grindeanu se gândește să o schimbe, dar acest lucru se va 
întâmpla după consultări cu toate părțile relevante. Noua organigramă ar avea o componentă 
de control extern mai bine reprezentată în teritoriu și un serviciu de patrimoniu. De asemenea, 
domnul Sorin Mihai Grindeanu a menționat că foarte multe proiecte demarate la începutul 
anului 2017 au fost stopate de către domnul Adrian Diță, iar alte proiecte care trebuiau 
demarate nu au mai demarat. În continuare domnul Sorin Mihai Grindeanu a menționat că se 
lucrează la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ANCOM pentru anul 2018, proiect 
care va fi transmis cât mai curând posibil Parlamentului pentru a fi votat până la sfârșitul 
anului 2017, speră, până pe data de 6 decembrie. 
 Doamna deputat Venera Popescu a menționat că Uniunea Europeană a transmis 
ANCOM-lui 5 recomandări care trebuiau respectate și a întrebat câte dintre acestea au fost 
rezolvate și câte vor fi rezolvate până la sfârșitul anului 2017. 
 Domnul Sorin Mihai Grindeanu -  preşedintele Autorității Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a precizat că au fost transmise 
puncte de vedere unde nu existau puncte divergente, iar unde există puncte divergente se 
discută cu operatorii. Media din Uniunea Europeană a tarifelor corespunzătoare serviciilor de 
terminare a apelurilor la puncte mobile pe piețele nereglementate este de 0,86 
eurocenți/minut, iar pe piețele reglementate tariful este de 0,75 eurocenți/minut. În România 
tariful corespunzător serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile este de 0,96 
eurocenți/minut, iar la puncte fixe 0,14 eurocenți/minut. Tariful de interconectare este unul 
dintre cele mai importante elemente de cost ale operatorilor de comunicaţii electronice atunci 
când utilizatorii serviciilor de telefonie efectuează apeluri dintr-o reţea în alta. Aceste tarife 
de interconectare trebuie plătite de operatorul din reţeaua căruia se iniţiază apelul către 
operatorul în reţeaua căruia se termină apelul. Tarife sunt reglementate de ANCOM în funcţie 
de costurile operatorilor cu furnizarea serviciului de interconectare. Menţinerea unui tarif de 
terminare a apelurilor mai ridicat avantajează de regulă operatorii mai mari şi îi pune în 
dezavantaj pe cei mai mici. Pentru revizuirea tarifelor de interconectare este necesar 
realizarea unui studiu care să arate exact situația pieței. Până la sfârșitul anului 2017 se va 
reduce tariful de interconectare la nivelul mediei europene de 0,86 eurocenți/minut. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că tarifele actuale de interconectare sunt 
tarifele stabilite în anul 2014, respectiv de 0,96 eurocenţi/minut pentru serviciile de terminare 
a apelurilor la puncte mobile și 0,14 eurocenți/minut pentru serviciile de terminare a 
apelurilor la puncte fixe. Aceste tarife sunt cele mai mari din Uniunea Europeană. Domnul 
președinte Cătălin Drulă a menționat că domnul Adrian Diță fostul președinte al Autorității 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a luat decizia de a 
îngheța tarifele de interconectare la nivelul din anul 2014. De asemenea, domnul președinte 
Cătălin Drulă a precizat că modelul de calcul pentru tarifele de interconectare din telefonia 
fixă şi mobilă este unul depășit fiind cel din 2014. Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) ar trebui să reducă tarifele de interconectare din telefonia fixă şi 
mobilă în condiţiile în care costurile operatorilor cu furnizarea serviciilor de voce sunt în scă-
dere, iar o asemenea măsură ar fi în beneficiul consumatorilor.  
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 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că din discuții rezultă că 
ANCOM propune o scădere imediată a tarifului de interconectare la 0,86 eurocenți/minut și a 
întrebat de ce nu se reduce tariful de interconectare la 0,75 eurocenți/minut. 
 Domnul Sorin Mihai Grindeanu - preşedintele Autorității Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a precizat că decizia domnului 
Adrian Diță de înghețare a tarifelor de interconectare a fost anulată. Referitor la stabilirea 
tarifului de interconectare în perioada imediat următoare, nu s-a luat o decizie definitivă. 
Există trei posibilități, respectiv: reducerea tarifului la 0,75 eurocenți/minut, reducerea 
tarifului la 0,86 eurocenți/minut, sau menținerea tarifului actual și așteptarea finalizării 
studiului de piață. Se are în vedere stabilirea tarifului de 0,86 eurocenți/minut și nu de 0,75 
eurocenți/minut pentru a nu văduvi operatorii de niște venituri în cazul în care în urma 
studiului de piață reiese că tariful de interconectare va fi de 0,80 eurocenți/minut. 
 Domnul Eduard Lovin - vicepreşedintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a precizat că procesul de revizuire a modelului de 
calcul pentru tarifele de interconectare din telefonia fixă şi mobilă este un proces mai lung 
urmând niște etape, respectiv selecția unui consultant pentru realizarea studiului de piață, 
consultare publică națională de 30 de zile urmată de o consultare europeană de alte 30 de zile, 
după care se va stabili tariful de interconectare orientat pe costuri. Acest lucru se va întâmpla 
la sfârșitul anului 2018. Până atunci au loc discuții cu operatorii și reprezentanții Comisiei 
Europene pentru o normă tranzitorie care se va situa la o medie europeană. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat, în concluzie, că prima etapă a scăderii 
tarifelor de interconectare se va realiza la o medie a Uniunii Europene până în martie 2018, 
iar la sfârșitul anului 2018 vom avea un model de calcul  a tarifelor de interconectare bazat pe 
costuri. 
 
2. Sesizările consumatorilor privind apelurile cu suprataxă efectuate către țări exotice, 
respectiv mesajele SMS trimise către numere scurte cu suprataxă 
 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că a primit sesizări de la consumatori cu 
privire la problema apelurilor de la numere de telefon cu suprataxă efectuate din țări exotice 
care apelează numere de telefon din România, cu scopul de a-i determina să apeleze înapoi și, 
astfel, să fie suprataxați, precum și cu privire la SMS-urile trimise către numere scurte cu 
suprataxă. Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă la ANCOM s-au primit astfel de 
sesizări și cum au fost soluționate. 
 Domnii deputați Varujan Pambuccian și Pavel Popescu au menționat că soluționarea 
unor astfel de sesizări intră în competența poliției și Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor (ANPC). ANCOM nu are atribuții în soluționare unor astfel de sesizări. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că există o decizie a ANCOM privind 
Codul de conduită pentru utilizarea numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte 
SMS/MMS în care la punctul 5 - Protecția utilizatorilor în ceea ce privește utilizarea 
numerelor scurte/codurilor scurte pentru furnizarea SVA se prevede: ”Furnizarea și 
dezvoltarea SVA(serviciu cu valoare adăugată) sunt posibile numai dacă se creează și se 
menține un climat de încredere cu privire la utilizarea acestor servicii de către utilizatori. 
Pentru a evita abuzurile sau fraudele asociate furnizării SVA este necesară implementarea 
unor mecanisme adecvate de protecție a utilizatorilor în ceea ce privește utilizarea SVA. În 
acest sens, se impune asigurarea unor informații precise, complete și corecte în toate fazele de 
promovare și furnizare a serviciilor.”  
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 Domnul Eduard Lovin - vicepreşedintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a precizat că s-au primit la ANCOM sesizări cu 
privire la SMS-urile trimise către numere scurte cu suprataxă. În soluționarea acestor sesizări 
s-au solicitat informații de la operatori și în baza protocolului încheiat cu Autoritate Națională 
pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) s-a sesizat ANPC pentru a se adresa furnizorului de 
conținut, fiind vorba de conținut.  Referitor la Codul de conduită acesta se aplică operatorilor 
din plaja cu numere naționale, nu se aplică operatorilor din plaja cu numere internaționale. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă operatorii știu dacă respectivul 
număr de telefon este cu suprataxă, dacă operatorii au o bază de date cu aceste numere de 
telefon cu suprataxă și dacă se poate ca măsură împotriva facturării,  plafonarea sumei.  
 Domnul Eduard Lovin - vicepreşedintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a precizat că operatorii știu dacă un număr este cu 
suprataxă doar dacă acel număr este din plaja de numere naționale. Operatorii nu dețin o bază 
de date cu numerele internaționale cu suprataxă pentru că acestea sunt volatile schimbându-se 
foarte des. În ceea ce privește plafonarea sumei acest lucru este posibil doar la cererea 
abonatului. În continuare domnul vicepreședinte Eduard Lovin a menționat că măsurile care 
pot fi luate de ANCOM sunt de informare și educare a consumatorilor cu privire la aceste 
riscuri. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că cea mai mare nerealizare a 
ANCOM de până acum este implementarea serviciului universal și că ANCOM dispune de o 
sumă foarte mare de bani pentru serviciul universal. Domnul deputat Varujan Pambuccian a 
întrebat dacă există o strategie cu privire la serviciu universal și dacă este nevoie de sprijin 
legislativ, având în vedere că serviciul universal trebuie redefinit ca un pachet de servicii 4 
Play. În continuare domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că este necesar ca 
ANCOM să redefinească noțiunea de bandă largă și noțiunea de high-definition. 
 Domnul Sorin Mihai Grindeanu - preşedintele Autorității Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a menționat că în prezent ANCOM 
dispune de 70 milioane lei pentru serviciu universal. Este necesară modificarea legislației de 
bază și redefinirea serviciului universal. În ceea ce privește strategia de bandă largă aceasta se 
aprobă prin hotărâre de guvern. ANCOM nu are drept de inițiativă legislativă. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că este necesară organizarea unei 
întâlniri cu reprezentanții ANCOM și ai Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale pentru a discuta modificarea legislației cu privire la serviciu universal și al 
neutralității tehnologice. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat ce proiecte au fost stopate de domnul 
Adrian Diță și dacă au fost sesizate probleme penale. 
 Domnul Sorin Mihai Grindeanu - preşedintele Autorității Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a menționat că sunt multe proiecte 
stopate, unele au fost stopate justificat altele nu. Lista proiectelor va fi transmisă membrilor 
comisiei pentru informare. În continuare domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a 
menționat că din discuțiile cu reprezentanții Curții de Conturi ar putea fi probleme de 
legalitate cu privire la detașările persoanelor la ANCOM. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a întrebat dacă în proiectul Ro-Alert ANCOM a avut 
rolul de manager al grupului de lucru pentru implementarea proiectului. 
 Domnul Sorin Mihai Grindeanu - preşedintele Autorității Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a menționat că, în cadrul proiectului 
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Ro-Alert ANCOM a avut rolul de serviciu suport. Titularii proiectului sunt Ministerul de 
Interne și Departamentul pentru Situații de Urgență. ANCOM nu a finanțat acest proiect. 
 În încheiere domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că se așteptă transmiterea la 
comisie a listei proiectelor care au fost stopate de domnul Adrian Diță. 

 
3. COM (2017) 637 - Propunere modificată de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări online și alte 
tipuri de vânzare la distanță de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
 Votul asupra proiectului de opine asupra propunerii modificate de Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de 
vânzări online și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului a fost amânat din lispsă de cvorum. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 
                                           Cătălin Drulă 
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