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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

Proces-verbal al audierii domnului Adrian Diță președintele Autorității de 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) 

al şedinţei Comisiei din 19 septembrie 2017  
 

În data de 27 septembrie 2017 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și a Comisiei economice, industrii și 
servicii din Senat.  
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. Audierea domnului Adrian Diță președintele Autorității de Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) cu privire la măsurile de 
reorganizare a modului de funcționare a ANCOM, cuprinse în Decizia nr. 459/ 
08.06.2017; 

2. Votul asupra raportului comun cu privire la audierea candidaților în vederea 
numirii în funcțiile de vicepreședinte la Autoritatea Naţională pentru Administrare 
şi  Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 
 
 
1. Audierea domnului Adrian Diță președintele Autorității de Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) cu privire la 
măsurile de reorganizare a modului de funcționare a ANCOM, cuprinse în 
Decizia nr. 459/ 08.06.2017; 

 
Domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir președintele Comisiei economice, industrii și 

servicii din Senat a întrebat ce a determinat reorganizarea ANCOM. 
Domnul Adrian Diță președintele ANCOM a menționat că reorganizarea interna a 

ANCOM vine ca urmare a unui proces de evaluare a activității autorității, a constatării unor 
deficiențe în realizarea Planurilor de acțiune și a obiectivelor de investiții cu impact major 
asupra ANCOM și a recomandărilor cuprinse în rapoartele Curții de Conturi din perioada 
2013-2015.  
 Domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir a precizat că ANCOM prezintă anual, celor 
două comisii, un raport de activitate. Nu s-a observat nicio problemă în rapoartele de 
activitate, de asemenea Bugetul ANCOM este adoptat de către Parlament și nici aici nu au 
fost formulate observații. 
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 Domnul Adrian Diță a menționat că, Comisia Europeană a declanșat o procedura de 
preinfringement pentru ANCOM pentru nerealizarea a 4 analize de piață din 2013, fapt ce 
demonstrează că ANCOM nu și-a făcut treaba. 
  Domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir a menționat că prin Decizia nr. 459/2017 
Ancom-ul a fost desființat și reînființat practic sub altă formă. S-au făcut concedieri fără o 
evaluare corectă a activității persoanelor concediate. 

Domnul Adrian Diță a precizat că nicio persoană nu a fost concediată. Persoanele ale 
căror funcții au fost desființate au primit alte posturi. 5 persoane cărora le-au fost desființate 
posturile și care au refuzat ofertele de angajare pe alte posturi au beneficiat de compensație 
bănească conform Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul ANCOM, suma fiind 
de 1516,88 mii lei. 

Domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir a întrebat câte persoane au fost detașate la 
ANCOM și cine a participat din persoanele detașate la analiza activității ANCOM. 

Domnul Adrian Diță a precizat că detașările au fost făcute pe competențe 
profesionale. La analiza activității ANCOM a participat președinte ANCOM împreună cu 
domnii Ciprian Boloș, Marcel Vălușescu, Pavel Marius și alții. 

Domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir a întrebat dacă s-au detașat persoane de la CN 
Poșta Română, instituție controlată de către ANCOM, iar domnul deputat Cătălin Drulă 
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor a întrebat câte detașări 
au fost făcute. 

Domnul Adrian Diță a precizat că în momentul de față sunt detașate la ANCOM 40 de 
persoane. 
 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor a menționat că la art.18 din OUG nr.22/2009 se prevede că personalul 
ANCOM este angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. 
 Domnul Adrian Diță a precizat că detașările s-au făcut pe durată determinată urmând 
ca funcțiile respective să fie scoase la concurs. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că, având în vedere faptul că domnul 
Ciprian Boloș este detașat de la CN Poșta Română și este membru CA la Telekom România 
acesta se află în conflict de interese. 
 Doamna deputat Venera Popescu a precizat că domnul Adrian Diță a acționat ilegal 
concediind cele 5 persoane, fiind pasibil de a răspunde pecuniar.  Dacă aceste persoane ar fi 
fost concediate din culpa lor a nu primeau salarii compensatorii.  
 Domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir a menționat că au fost detașate la ANCOM 
persoane de la fabrica de mobilă, ingineri geodezi, detectivi particulari, militari pensionari, 
întrebând ce competențe au acești în domeniu telecom. 
 Domnul Adrian Diță a precizat că detașările au fost făcute pe competențe și pe 
perioadă determinată, urmând ca posturile respective să fie scoase la concurs. 
 Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că doi din cei trei directori executivi 
concediați de domnul Adrian Diță sunt propunerile Guvernului condus de domnul Mihai 
Tudose pentru a ocupa funcțiile de vicepreședinte la ANCOM ceea arată că modul de acțiune 
al președintelui ANCOM este greșit.  
 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor și domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir președintele Comisiei economice, 
industrii și servicii au cerut demisia domnului Adrian Diță președintele Autorității de 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) deoarece prin 
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reorganizarea fulger a instituției pune în pericol funcționarea autorității care reglementează 
piața de 4 miliarde de euro a comunicațiilor. 
 Domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir a propus invitarea domnului Lucian Șova 
Ministru Comunicațiilor și Societății Informaționale care are în subordonare CN Poșta 
Română  pentru a-și expune punctul de vedere cu privire la detașarea unor persoane din CN 
Poșta Română  la ANCOM. 
 
2. Votul asupra raportului comun cu privire la audierea candidaților în vederea numirii în 
funcțiile de vicepreședinte la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi  Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) a fost amânat din lipsă de cvorum. 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
                              Cătălin Drulă 
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