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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 17-18 septembrie 2014 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 17-18 septembrie 2014 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, 
Vasile Ghiorghe Gliga, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, 
Diniţă Ion, Titi Holban, Daniel Iane, Iusein Ibram, Varujan Pambuccian, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Murgu Neagu, Ciolacu  Ion-Marcel, 
Ciurariu Florin, Josif Moldovan, Ionuţ Cristian Săvoiu, Ion Şcheau.  
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. Plx.379/2014 - Propunerea legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a 

unor imobile din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale; 

2. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2013; 

3. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM)” şi tabelul cu “Influenţele asupra veniturilor bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2014, detaliate pe capitol şi 
subcapitole” ; 

4. Plx. 405/2014 - Propunerea legislativă privind statutul artistului. 
 

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

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: din partea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  doamna Elena Cucoş - şef birou şi 
domnul Mihai Erosan – director, iar din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), domnul Marinescu Cătălin – Preşedinte, 
domnul Marius Săceanu – director, Direcţia juridică, domnul Eduard Lovin - Director 
Executiv, Direcţia Executivă Reglementare şi doamna Mădălina Gavrilă – expert. 
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1. Plx.379/2014 - Propunerea legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a 

unor imobile din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale 
Propunerea legislativă are ca obiect transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile 

din proprietatea privată a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă din următoarele 
considerente: Art.44 alin.(1) din Constituţia României garantează dreptul de proprietate, 
iar alin.(2) precizează că proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege 
indiferent de titular. În plus, alin.(3) stabileşte că nimeni nu poate fi expropriat decât 
pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă 
despăgubire. Astfel, prin înlăturarea posibilităţii titularului de proprietate, respectiv 
ANCOM – autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, 
finanţată integral din venituri proprii, de a dispune în mod liber de bunurile vizate de 
prezenta propunere legislativă, se încalcă dreptul acestei autorităţi publice de exercitare a 
prerogativei dispoziţiei, ca atribut ce ţine de esenţa dreptului de proprietate. De 
asemenea, propunerea legislativă, urmărind practic reglementarea unui transfer silit de 
proprietate, nu respectă dispoziţiile referitoare la expropriere consacrate la art.44 alin. (1) 
şi (3) din Constituţia României şi la art.1 din primul protocol la Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 
 Aceleaşi considerente au stat la baza adoptării de către Curtea Constituţională a 
Deciziei nu.871/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.701 din 17 
octombrie 2007, prin care într-o situaţie similară, au fost declarate neconstituţionale 
dispoziţiile OUG nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau 
a unităţilor administrative-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, Curtea constatând că 
actul normativ, în ansamblul său, este neconstituţional. 
 Prin urmare transmiterea bunurilor imobile avute în vedere în propunerea 
legislativă, ar putea fi realizată doar printr-un act de voinţă al proprietarului, în speţă 
ANCOM, şi nu printr-o lege, ca act unilateral de voinţă a statului. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul domnului Marinescu 
Cătălin – Preşedinte ANCOM pentru a expune punctul de vedere cu privire la această 
propunere legislativă. 
 Domnul preşedinte Cătălin Marinescu a prezentat o scurtă istorie a ANCOM. 
Astfel, regia autonomă Inspectoratul General al Radiocomunicaţiilor, instituţie public 
reorganizată prin acte normative succesive, în prezent ANCOM, a achiziţionat, din 
venituri proprii extrabugetare, mai multe imobile cu destinaţia de sediu pentru structurile 
teritoriale aflate în subordinea acestei instituţii la momentul respectiv. Actele normative 
succesive care au stat la baza procesului de reorganizare a instituţiei au presupus în anul 
2007 contopirea a două instituţii publice, respective Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi Inspectoratul General pentru 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Având în vedere că unele dintre aceste imobile, 
apartamente aflate în clădiri de locuinţe, au devenit improprii pentru desfăşurarea 
activităţii formaţiunilor teritoriale ale ANCOM, oferind un spaţiu restrâns şi condiţii 
necorespunzătoare, în anul 2009, ANCOM a hotărât achiziţionarea altor imobile, astfel 



încât atribuţiile stabilite de legiuitor în sarcina instituţiei să poată fi exercitate în mod 
corespunzător. Astfel, o parte din imobilele achiziţionate anterior de către ANCOM nu 
mai prezintă utilitate pentru această instituţie, ci, din contră, generează cheltuieli de 
întreţinere şi necesită reparaţii care afectează bugetul instituţiei. Având în vedere 
interesul manifestat  de autorităţile locale în preluarea imobilelor în cauză în vederea 
acoperirii unor nevoi locale de ordin social, considerăm că este oportună transmiterea, cu 
titlu gratuit, a imobilelor din proprietatea privată a instituţiei în domeniul public al 
autorităţilor locale respective. Predarea-primirea imobilelor se va realiza pe bază de 
protocol încheiat între ANCOM şi unităţile administrative-teritoriale respective în termen 
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ. 
 Domnul deputat Ion Diniţă a întrebat dacă există vreo garanţie ca aceste imobile 
odată trecute în proprietatea autorităţilor locale nu vor fi vândute. 
 Domnul preşedinte Cătălin Marinescu a răspuns că nu există nicio garanţie în 
acest sens.  

Domnii deputaţi Cătălin Tiuch şi Sorin-Avram Iacoban, iniţiatori ai acestei 
propuneri legislative au afirmat că prin promovarea acesteia au încercat să ajute ANCOM 
şi că trebuie găsită o soluţie pentru rezolvarea acestei situaţii. 

Domnul deputat Cornel Sămărtinean a întrebat reprezentanţii ANCOM de ce nu 
vând aceste imobile. 

Domnul preşedinte Cătălin Marinescu a răspuns că este riscant din punct de 
vedere legislativ ca aceste imobile să fie vândute. 
 Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul reprezentanţilor 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a prezenta punctul 
său de vedere.  

Reprezentanţii MDRAP au precizat că sunt de acord cu intenţia ANCOM de a da 
gratuit unele imobile autorităţilor locale, dar din punct de vedere legal nu este posibil 
acest lucru. În momentul de faţă există un vid legislativ în ceea ce priveşte bunurile aflate 
în proprietate privată a statului. ANCOM poate încheia cu autorităţile locale un contrat de 
comodat prin care aceste imobile să fie folosite. În momentul de faţă se încearcă crearea 
unui grup de lucru în vederea reglementării regimului juridic al bunurilor aflate în 
proprietatea privată a statului, care să rezolve şi situaţiile ca cea a ANCOM-ului. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a propus amânarea acestei propuneri 
legislative pentru două săptămâni.  

Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi propunerea legislativă a fost 
amânată. 

 
2. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2013 
 
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul domnului Cătălin 

Marinescu – Preşedinte ANCOM pentru a prezenta raportul de activitate. 
 Domnul Cătălin Marinescu a prezentat raportul de activitate. 

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.  



Anul 2013 a fost un an important pentru activitatea Autorităţii pentru că a fost 
anul de start al mai multor proiecte importante pentru piaţa românească de comunicaţii. 

Pe plan naţional a fost finalizată aplicaţia care permite compararea tarifelor de 
telefonie şi internet şi s-a desfăşurat o amplă campanie de informare a Autorităţii pe 
subiectul Legii infrastructurii.  

Pe plan internaţional, anul 2013 rămâne în istoria ANCOM pentru că a deţinut, în 
numele României, după mai bine de 30 de ani, preşedinţia Consiliului Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor, precum şi alte funcţii de conducere în structurile 
internaţionale din domeniu, respectiv vicepreşedinţia Grupului Reglementatorilor 
Europeni pentru Servicii Poştale (ERGP) şi preşedinţia Fratel, reţeaua reglementatorilor 
francofoni din comunicaţii.  

În ceea ce priveşte capitolul reglementari, anul 2013 a fost un an bogat: experţii 
Autorităţii au elaborat patru modele de calculaţie a costurilor pentru reţele fixe, reţele 
mobile, servicii auxiliare de interconectare şi serviciile de backhaul Ethernet furnizate 
prin reţeaua Romtelecom.  

Referitor la sectorul serviciilor poştale, ANCOM a modificat regimul de 
autorizare generală şi a desemnat furnizorul de serviciu universal.  

Unul dintre cele mai importante proiecte, demarate în 2013 şi care urmează a se 
întinde pe următorii doi ani îl reprezintă tranziţia de la televiziunea analogică la 
televiziunea digitală terestră.  

În 2013, Autoritatea a consultat public proiectul de decizie şi caietul de sarcini 
pentru organizarea licitaţiei în vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor 
radio în sistem digital terestru de televiziune, urmând ca în 2014 să se organizeze licitaţia 
efectivă, iar până în iunie 2015 să se realizeze  tranziţia.  

În anul 2014 ANCOM are în vedere realizarea unui inventar naţional al reţelelor 
publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate acestora, ce 
se va întinde pe mai mulţi ani şi continuarea campaniei de informare privind prevederile 
Legii Infrastructurii.  

Pentru creşterea gradului de informare a utilizatorilor, Autoritatea are în vedere 
revizuirea Deciziei preşedintelui ANC nr.77/2009. Totodată, Autoritatea va finaliza 
campania de control la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate 
publicului iniţiată în 2013, prin care a verificat includerea clauzelor minime în contractele 
încheiate cu utilizatorii finali. În plus, ANCOM va continua să le ofere utilizatorilor finali 
instrumente care să îi ajute să ia decizii informate şi corecte când îşi aleg furnizorul sau 
pachetul tarifar cel mai potrivit pentru comportamentul lor de consum, precum 
comparatorul de oferte telecom, Veritel.ro.  

Pe direcţia administrării eficiente a spectrului radio, Autoritatea va elabora 
documentaţia aferentă organizării procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de 
utilizare a frecvenţelor radio în banda 3400 - 3800 MHz, va adopta Strategia privind 
acordarea drepturilor de utilizare a benzilor 410 MHz si 450 MHz şi va elabora Strategia 
privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio rămas nealocat în urma 
licitaţiei din 2012 în benzile de 800 MHz și 2600 MHz.  

Domnul deputat Daniel Iane a adresat trei întrebări reprezentanţilor ANCOM, 
astfel: 

• Dacă ANCOM a stabilit modelul de calculaţie a costului pentru reţeaua 
Netcity; 



• Modul în care evoluează piaţa multiplexurilor digitale; 
• Rezultate avute în urma deţinerii preşedinţiei Consiliului Uniunii 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor. 
Domnul Cătălin Marinescu a precizat că în prima jumătate a anului 2013, 

ANCOM a emis avizul privind 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”, condiţionat de 
implementarea a 13 măsuri. Măsurile au fost propuse având în vedere că analiza efectuată 
de ANCOM a relevat faptul că ansamblul condiţiilor tehnice şi economice de acces la 
reţeaua Netcity nu întrunea cerinţele legale de nediscriminare, proporţionalitate şi 
obiectivitate. Referitor la stabilirea tarifelor serviciilor de acces la infrastructură ANCOM 
a stabilit un termen de cel mult 6 luni de la data comunicării avizului,  termen în care să 
se transmită un model de calculaţie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet 
alocate, pentru activităţile care au legătură cu furnizarea accesului la infrastructura 
Netcity, în vederea utilizării acestor rezultate în procesul de stabilire a tarifelor. Primăria 
Municipiului Bucureşti nu a ţinut şi nu ţine cont de avizul transmis de către ANCOM, 
conform legii. Nu există sancţiuni pentru nerespectarea acestor avize.   

În ceea ce priveşte multiplexoarele au fost scoase la licitaţie 5 multiplexuri, patru 
în UHF şi unul în VHF, în standard DVB-T2. Societatea Naţională de Radiocomunicaţii a 
câştigat 3 dintre cele 5 multiplexe de televiziune digitală terestră. În momentul de faţă 
sunt discuţii cu CNA cu privire la asignarea programelor pe multiplex. Din punct de 
vedere tehnic SNR este în grafic. Vor fi scoase la licitație cu cele două multiplexuri 
naţionale care nu au fost alocate şi multiplexurile locale.   

Referitor la exercitarea preşedinţiei Consiliului UIT de către ANCOM acest lucru 
a avut o are o importanţă deosebită pentru ţara noastră, România devenind, prin 
preşedintele Consiliului UIT, un pol important nu doar la nivelul organizaţiei, ci în întreg 
sistemul ONU. 
Reuniunea Consiliului UIT a dezbătut şi aprobat bugetul Uniunii pentru perioada 2014 - 
2015, a decis cu privire la elaborarea Planului Strategic şi a Planului Financiar ale 
Uniunii pentru perioada 2016 - 2019, a hotărât cu privire la modul în care va fi abordată 
problema guvernanţei internetului de către UIT şi a abordat o serie de alte subiecte 
importante pentru organizaţie şi sectorul telecomunicaţiilor la nivel mondial. Din punct 
de vedere al imaginii România a avut de câştigat foarte mult. 

În urma dezbaterilor care au avut loc s-a hotărât, cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi, să se supună plenului celor două Camere reunite aprobarea 
Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2013. 
 

3. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM)” şi tabelul cu “Influenţele asupra veniturilor bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2014, detaliate pe capitol şi 
subcapitole” 

 



Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul domnului Cătălin 
Marinescu – Preşedinte ANCOM pentru a prezenta raportul de activitate. 

Domnul Cătălin Marinescu a prezentat proiectul de rectificare. 
În conformitate cu OMFP nr.720/2014 pentru aprobarea “Normelor metodologice 

privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii, inclusive a bugetelor creditelor interne, bugetelor 
creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile bugetelor fondului de 
risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora”, începând cu data de 1 
iulie 2014 veniturile instituţiilor publice se încasează în conturi distincte de coduri 
bugetare specifice activităţii desfăşurare. 

Bugetul ANCOM a fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.4 din 
01.04.2014 şi publicat în Monitorul Oficial nr.236/02.04.2014. Structura “Veniturilor”, 
aşa cum a fost ea aprobată, nu cuprinde toate veniturile pe care le poate încasa în cursul 
anului, conform prevederilor legale. 
 În perioada 01.01-30.06.2014 au fost încasate sume şi evidenţiate în execuţia 
bugetară şi în alte conturi de venituri, altele decât cele aprobate în structura bugetului pe 
anul 2014, cum sunt: 

• 34.10.03 – Tarife de monitorizare – 20.F.34.00.14751237 
• 36.10.50 – Alte venituri – 20.F.36.50.00.14751237 
• 39.10.50 – Alte venituri din valorificarea unor bunuri – 20.F.39.50.00.14751237 

şi mai pot apărea încasări în cursul anului la tipuri de venituri precum: 
• 36.10.04 – Venituri din producerea riscurilor asigurate – 20.F.36.04.00.14751237 

Având în vedere cele de mai sus, se solicită rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 şi aprobarea acestuia (datorită codurilor bugetare nou apărute), cu 
precizarea că suma totală a veniturilor estimate a se încasa în anul 2014, respectiv 
309.187 mii lei, rămâne constantă, diminuându-se suma la codul bugetar 31.10.03 – Alte 
venituri din dobânzi, cu valoarea de 168 mii lei. 

Se propune diminuarea veniturilor din dobânzi ca urmare a faptului că, începând 
cu data de 1 septembrie 2014, conform OMFP nr.1083/2014 privind stabilirea ratelor de 
dobânzi practicate de Trezoreria Statului, ratele dobânzilor aplicate de trezoreria statului 
la disponibilităţile păstrate în conturi cât şi la depozitele pe termen se reduc la jumătate, 
cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Băncii Naţionale a 
României. 

Repartizarea valorii de 168 mii lei pe coduri bugetare se va face astfel: 
• pe codul bugetar 34.10.03 – Tarife de monitorizare – 65 mii lei;  
• pe codul bugetar 36.10.04 – Venituri din producerea riscurilor asigurate 7 mii lei; 
• pe codul bugetar 36.10.50 – Alte venituri – 94 mii lei; 
• pe codul bugetar 39.10.50 – Alte venituri din valorificarea unor bunuri – 2 mii lei.  

Deficitul bugetului de venituri şi cheltuieli  al ANCOM, în valoare de 3.678 mii 
lei, ce se suportă din disponibilităţile în lei la 31 decembrie 2013 în sumă de 271.612 mii 
lei, rămâne neschimbat. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi să 
supună plenului celor două Camere reunite aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 



Comunicaţii (ANCOM) şi tabelul cu “Influenţele asupra veniturilor bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pe anul 2014, detaliate pe capitol şi subcapitole” – Anexa, în forma prezentată 
de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 
 

4. Propunerea legislativă privind statutul artistului  
 

Prin această iniţiativă legislativă se propun unele măsuri de reglementarea 
statutului artiştilor interpreşi sau executanţi şi măsuri privind sistemul de protecţie a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe acestuia. 
 Consiliul legislativ a avizat negativ propunerea legislativă din următoarele 
considerente: propunerea legislativă nu respectă exigenţele noemelor de tehnică 
legislativă, nu ţine cont de prevederile legislaţiei europene şi nici de cele ale legislaţiei 
naţionale în vigoare. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
 
 
 

 
 
 

            PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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