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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 13 martie 2018  

 

În data de 13 martie 2018 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și a Comisiei economice, industrii și 
servicii din Senat. 

La lucrările ședinței comune din partea Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au fost prezenți 12 deputați. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților. 
 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2016 

 
 La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM: domnii Eduard 
Lovin și Bogdan Iana vicepreședinți, domnul Cristin Popa Director Executiv și doamna Alina 
Șumudică expert. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.15 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi 
servicii din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele două Birouri permanente reunite 
pentru a dezbate şi întocmi raportul comun asupra Raportului de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2016.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Eduard Lovin 
vicepreședinte ANCOM pentru a prezenta Raportul de activitate al ANCOM pe anul 2016. 
 Domnul Eduard Lovin a precizat că Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor 
de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, 
administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a 
inovaţiei. Obiectivele strategice ale activității ANCOM în 2016 au fost, în primul rând, 
creşterea utilizării serviciilor de acces în bandă largă, îmbunătățirea performanțelor rețelelor 
de comunicații electronice, optimizarea utilizării resurselor limitate ale statului în domeniul 
comunicaţiilor electronice, creșterea beneficiilor și a libertății de alegere pentru utilizatorii 
finali ai serviciilor de comunicații electronice, promovarea concurenței în domeniul 
comunicațiilor electronice și stimularea dezvoltării pieţei serviciilor poştale. În 2016 
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ANCOM a realizat o campanie de verificare obligațiilor de acoperire prevăzute în licențele de 
utilizare a spectrului de frecvențe radio câștigate în urma licitației organizate în anul 2012 și o 
campanie de determinare a acoperirii cu semnal de telefonie mobilă a drumurilor naționale și 
județene. De asemenea, ANCOM a adoptat în luna august 2016 Strategia ANCOM pentru 
comunicațiile digitale 2020, document care, pe baza analizei-diagnostic a situației actuale și a 
perspectivelor sectorului comunicațiilor din România în contextul pieței unice a Uniunii 
Europene, formulează prioritățile strategice și principalele direcții de intervenție pentru 
administrarea și reglementarea în următorii 5 ani a sectorului comunicațiilor electronice. 
Potrivit Strategiei, în îndeplinirea sarcinilor cu care a fost învestită, ANCOM va urmări 
maximizarea beneficiilor utilizatorilor de comunicații electronice, concentrându-și acțiunile 
pe următoarele priorități strategice: promovarea competitivității rețelelor, maximizarea 
disponibilității serviciilor și fructificarea beneficiilor IP. Furnizarea reţelelor şi a serviciilor 
de comunicaţii electronice se realizează în România în condiţiile regimului de autorizare 
generală adoptat de către ANCOM. La data de 31 decembrie 2016, Registrul public al 
furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice înregistra un număr de 1.057 
de furnizori de reţele publice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, 
în scădere cu 12% faţă de nivelul înregistrat în anul 2015. Referitor la piața comunicațiilor 
electronice domnul vicepreședinte Eduard Lovin a menționat că în anul 2016 utilizatorii de 
internet fix din România au generat în prima jumătate a anului un trafic total de download și 
upload de 2,6 milioane TB, cu un consum mediu lunar per utilizator de 101 GB. Acest 
consum a fost posibil în contextul creșterii continue a conexiunilor la internet fix cu viteze de 
transfer al datelor superioare, România având cea mai bună viteză maximă medie de acces la 
internet fix din Europa. Statisticile ANCOM, valabile la data de 30 iunie 2016, arată o 
creștere anuală cu 5% a conexiunilor la internet fix în bandă largă din România, dintre 
acestea, mai mult de jumătate (56%) sunt conexiuni care permit viteze de cel puțin 100Mbps, 
13% sunt conexiuni care permit viteze între 30Mbps și 100Mbps și doar 31% sunt conexiuni 
cu viteze mai mici de 30Mbps. Conexiunile mobile în bandă largă au crescut cu 15% anual, 
până la 14,8 milioane, ceea ce face ca rata de penetrare să ajungă la 75% la nivel de locuitori 
(în creștere cu 10 puncte procentuale față de 30 iunie 2015). Numărul abonamentelor de 
internet mobil de bandă largă este în creștere ajungând la 9,6 milioane de conexiuni (+28% 
anual), reprezentând 65% din totalul conexiunilor, în timp ce conexiunile pe bază de cartele 
preplătite au scăzut cu 3%, până la 5,2 milioane. Cererea de servicii 4G continuă să crească, 
conexiunile de acest tip ajungând la 3,7 milioane la mijlocul lui 2016 (față de 1,4 milioane în 
urmă cu 12 luni), ceea ce reprezintă mai mult de un sfert din totalul conexiunilor de internet 
mobil în bandă largă. Numărul de utilizatori activi de telefonie mobilă din România stagnează 
la 30 iunie 2016 la același nivel ca la sfârșitul primului semestru din anul 2015 – 22,6 
milioane de utilizatori. Numărul de utilizatori pe bază de abonament a continuat să crească 
până la 11,1 milioane, în timp ce numărul cartelelor preplătite active a scăzut, ajungând la 
11,5 milioane. Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de locuitori a ajuns 
la 114,3% la jumătatea anului 2016. În ceea ce privește retransmisia programelor 
audiovizuale în 2016 domnul vicepreședinte Eduard Lovin a precizat că la sfârșitul primului 
semestru al anului 2016, în România, a fost raportat un număr de 7,2 milioane de abonați la 
servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contracost, în creștere anuală cu 
aproape 5%. Dintre aceștia, 4,6 milioane erau abonați prin reţele de cablu, 2,4 milioane erau 
abonaţi prin reţele satelit (DTH) și 89 de mii erau abonaţi prin tehnologie IP (IPTV). 
Numărul de utilizatori care beneficiază de mai multe servicii de comunicaţii electronice de la 
acelaşi furnizor (servicii de tip 2-play, 3-play, 4-play, 5-play) a înregistrat o creştere anuală 
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cu 5%, de la 4,6 milioane la 30 iunie 2015 la 4,9 milioane la 30 iunie 2016. În continuare 
domnul vicepreședinte Eduard Lovin a precizat că principalele măsuri de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice în anul 2016 au fost: implementarea legii infrastructurii, 
Raportul privind incidentele care au afectat securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice în anul 2015 și Ghidul de implementare a măsurilor de securitate în 
domeniul managementului incidentelor. Referitor la protejarea intereselor utilizatorilor finali 
domnul vicepreședinte Eduard Lovin a precizat că ANCOM a actualizat reglementările 
privind accesul la serviciul de urgență 112, a promovat o campanie de informare cu privire la 
utilizarea echipamentelor electronice fără marcaj CE și a publicat măsurători ale câmpului 
electromagnetic sub formă de hartă interactivă online monitor-emf.ro. În ceea ce privește 
serviciile poștale domnul vicepreședinte Eduard Lovin a precizat că principalele măsuri de 
reglementare au fost: proiectul de decizie privind regimul de autorizare generală pentru 
furnizarea serviciilor poștale, soluționarea cererii de compensare a costului net aferent 
furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2015,  modificarea tarifelor 
pentru servicii poștale din sfera serviciului universal. La nivel internațional ANCOM a 
acționat în concordanță cu obiectivele de politică externă stabilite la nivel național, în 
calitatea sa de autoritate publică autonomă și având în vedere atribuțiile de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale și de administrare și gestionare a 
resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice, pe care le exercită. Conferinţa 
internaţională din anul 2016 s-a desfășurat sub semnul unei duble aniversări – 25 de ani de 
reglementare modernă a spectrului și 150 de ani de când România a devenit membru al 
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT). La nivelul Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor (UIT), a Reţelei reglementatorilor de telecomunicaţii din ţările francofone 
(FRATEL), a Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice 
(BEREC), a Grupului autorităților europene de reglementare din domeniul serviciilor poștale 
(ERGP), a Conferinţei Europene pentru Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) specialiștii 
ANCOM au fost implicați în 2016 pe toate palierele de activitate. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Bogdan Iana 
vicepreședinte ANCOM pentru a prezenta administrarea resurselor limitate din domeniul 
comunicațiilor electronice în anul 2016. 
 Domnul Bogdan Iana a menționat că pe parcursul anului 2016 ANCOM a continuat 
activitatea de monitorizare și gestionare a spectrului radio, acordând: licențe de utilizare a 
frecvențelor radio, autorizații de asignare a frecvențelor și anexele la licențele de utilizare a 
frecvențelor. Principalele măsuri de reglementare în domeniul administrării frecvențelor radio 
au fost: organizarea celei de-a 4-a licitații de alocare a multiplexurilor digitale, demararea 
unui consultări publice cu privire la implementarea emisiei radio digitale în România, 
modificarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naționale scurte interne și a 
codurilor scurte SMS/MMS și propuneri de simplificare a reglementărilor serviciilor de 
radioamatori și operatori ai stațiilor de radiocomunicații din România. 
 Domnul deputat Dumitru Lupescu a întrebat care a este stadiul avizului conform care 
trebuie emis de ANCOM în proiectul Netcity, care este opina ANCOM cu privire la existența 
mai multor furnizori pentru aceleași servicii poștale și câte persoane au fost implicate în 
activitatea de control. 
 Domnul Eduard Lovin a precizat că NetCity este un proiect care a început în urmă cu 
câţiva ani. Există o concesiune acordată de Primăria Municipiului București către firma care a 
început implementarea proiectului. În conformitate cu Legea nr.154/2012 privind regimul 
infrastructurii rețelelor de comunicații electronic, ANCOM a emis un aviz conform privind 
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condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele de 
comunicaţii electronice la Reţeaua metropolitană de fibră optică a municipiului Bucureşti 
pentru telecomunicaţii „Netcity” bazat pe accesul nediscriminatoriu al furnizorilor şi 
operatorilor de reţele. Cerinţe cuprinse în avizul conform nu au fost puse în aplicare. 
Conform prevederilor Legii nr. 154/2012, ANCOM nu avea atribuții în verificarea 
implementării măsurilor prevăzute în avizul conform. Legea nr. 159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, lege care 
abrogă Legea nr. 154/2012, conține prevederi conform cărora ANCOM va emite un nou aviz 
conform privind condiţiile tehnice şi economice în care se va realiza accesul furnizorilor de 
reţele de comunicaţii la infrastructura Netcity. Acest aviz este un act administrativ individual 
cu forță juridică obligatorie, astfel ANCOM va urmări respectarea condițiilor din aviz de 
către cei responsabili cu implementarea proiectului și va putea impune sancțiuni în caz de 
nerespectare a acestor condiții. Referitor la serviciile poștale, domnul vicepreședinte Eduard 
Lovin a menționat că la nivelul întregii țări există sute de operatori de servicii poștale. Este 
un mediu concurențial. Creșterea concurenței atrage după sine creșterea calității serviciilor. În 
ceea ce privește numărul de persoane implicate în activitatea de control acesta este de 
aproximativ 200 de persoane. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a adresat mai multe întrebări reprezentanților 
ANCOM, respectiv: ce efect a avut adoptarea noii legi a infrastructurii în anul 2016 asupra 
deblocării unui proiect ca RO-NET, asupra construirii de infrastructuri în zonele albe; care 
este situația Fondului de serviciu universal constituit în anul 2004; cât de des sunt actualizate 
aplicațiile netograf.ro, veritel.ro și harta interactivă online cu privire la măsurătorile câmpului 
electromagnetic; care a fost scopul campaniei de măsurători la granița cu Ucraina. 
 Domnul Eduard Lovin a menționat, cu privire la aplicația pentru compararea tarifelor 
telecom veritel.ro, că aceast proiect a fost finanțat din fonduri europene și până în acest an nu 
se putea schimba structura proiectului. O modernizare a acestuia se va realiza începând cu 
decembrie 2018. Referitor la aplicația pentru testarea și monitorizarea calității serviciului de 
acces la internet Netograf.ro aceasta a fost un program pilot acum se află în derulare 
evaluarea ofertelor pentru a se trece la un proiectul mai mare care va presupune inclusiv 
aplicații pentru toate tipologiile de dispozitive, pentru toate sistemele de operare pentru ca el 
să devină un instrument metrologic certificat. În ceea ce privește datele cuprinse în harta 
interactivă cu privire la măsurătorile câmpului electromagnetic aceste date sunt actualizate. În 
continuare domnul Eduard Lovin a precizat că pornind de la legea infrastructurii s-a început 
proiectul de inventariere a rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de 
infrastructură fizică asociate acestora. În baza noilor competențe conferite ANCOM de noua 
lege a infrastructurii s-a stabilit procedura de soluţionare a litigiilor privind regimul 
infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice. ANCOM va soluționa litigiile 
dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice și operatorii de rețea, precum şi 
dintre furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și persoanele care dețin cu orice 
titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri. O componentă importantă pentru 
deblocarea dezvoltării zonelor albe sau gri o reprezintă adoptarea normativelor tehnice de 
construire. Aceste normative tehnice sunt o obligație comună a Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale 
și ANCOM conform legislației în vigoare. ANCOM va finanța un studiu tehnic în parteneriat 
cu Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice astfel încât la sfârșitul anului 
să existe un proiect de normative tehnice. 
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 Domnul Bogdan Iana vicepreședinte ANCOM a precizat că la granița cu Ucraina au 
fost probleme de perturbații având în vedere faptul că Ucraina folosește sistemul CDMA, iar 
România sistemul GSM. În anul 2013 s-a încheiat un acord cu Ucraina de coexistență a celor 
două sisteme. ANCOM monitorizează în permanență respectarea acestui acord. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot raportul comun al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și al 
Comisiei economice, industrii și servicii din Senat asupra Raportului de activitate al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru 
anul 2016. Cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru) membrii celor două Comisii au 
hotărât, să se supună plenului celor două Camere reunite aprobarea Raportului de activitate al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru 
anul 2016. 

 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 
                              Cătălin Drulă 
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