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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                      18-19 septembrie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 18-19 septembrie 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 18 şi 19 septembrie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea,  
Vasile Gliga, Murgu Neagu, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, 
Valerian Vreme, Diniţă Ion, Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Varujan 
Pambuccian, Daniel Iane, Titi Holban, Ionuţ Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Ciolacu Ion 
Marcel, Ion Şcheau, Iusein Ibram, Dan Nica. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 
Pe ordinea de zi din 18 şi 19 septembrie 2013 s-a aflat: 
 

1. Reexaminarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM), situaţia privind acţiunile multianuale şi programele anuale din 
fonduri externe nerambursabile ca urmare a intrării în vigoare a OG nr.29/2013 
privind reglementarea unor masuri bugetare. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisie, care a 

fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 
În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv  Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, au fost sesizate de către cele două Birouri Permanente reunite în 
şedinţa comună din data de 19.03.2013, pentru a dezbate şi aviza Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM), situaţia privind acţiunile multianuale şi programele anuale din 
fonduri externe nerambursabile. 

Raportul comun asupra proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM, 
situaţia privind acţiunile multianuale şi programele anuale din fonduri externe 
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nerambursabile, a fost depus la Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului cu 
numerele CDEP 36/89/24.04.2013 şi Senat XX/118/22.05.2013. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat, urmare a intrării în vigoare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 29 din 27.08.2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, au 
fost sesizate spre reexaminare cu proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii –ANCOM. 
 La lucrările comisiei au participat din partea ANCOM domnul Eduard Lovin – 
director, Direcţia Executivă Reglementare, domnul Cristin Popa – director, Direcţia 
Executivă Monitorizare şi Control şi doamna Alina Şumudică - expert. 
 În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul reprezentanţilor 
ANCOM, pentru a prezenta amendamentele la proiectul de buget. 

Reprezentanţii ANCOM au menţionat că Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 27.08.2013 
privind reglementarea unor măsuri bugetare, la art. 8, prevede că se autorizează ANCOM să 
achite, către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA, din bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat pentru anul 2013, suma de 35.292.547 lei, sumă care reprezintă valoarea 
costurilor de eliberare a benzilor de frecvenţe radio. Prin urmare, ANCOM a actualizat 
proiectul de buget pentru anul 2013, astfel: Capitolul „Cheltuieli”, titlul „Alte cheltuieli”, 
articolul 59.36 „Despăgubiri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio”,  a fost majorat cu 
valoarea de 35.300 mii lei, corespunzătoare valorii ce urmează a fi transferată către Societatea 
Naţională de Radiocomunicaţii SA. Astfel, cheltuielile totale prevăzute a se efectua în anul 
2013 s-au majorat de la 305.340 mii lei, la 340.640 mii lei iar deficitul în valoare de 66.008 
mii lei s-a majorat la 101.308 mii lei, deficit ce urmează a se acoperi din excedentul anilor 
precedenţi. 

În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul domnului 
deputat Valerian Vreme pentru a-şi prezenta punctul de vedere. 

Domnul deputat Valerian Vreme a precizat că SNR are nevoie de bani şi prin urmare 
susţine adoptarea O.G. nr.29/2013, respectiv achitarea de către ANCOM a sumei de 
35.292.547 lei către SNR, sumă care reprezintă valoarea costurilor de eliberare a benzilor de 
frecvenţe radio. 

Domnul deputat Ion Diniţă a întrebat reprezentanţii ANCOM unde se află suma de 
bani rezultată în urma diferenţei dinte excedent şi deficit. 

Reprezentanţii ANCOM au menţionat că suma respectivă se află în conturi la 
Trezorerie. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea Raportului 
comun înlocuitor de adoptare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), situaţia privind 
acţiunile multianuale şi programele anuale din fonduri externe nerambursabile. 
 

 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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