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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor              16 - 18 iunie 2009 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  16 - 18 iunie 2009 

 

La lucrările Comisiei din 16-17 iunie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian 

Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Clement Negruţ, Florin Serghei Anghel, 

Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, 

Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Liana Dumitrescu şi Dan Nica – ministru. La lucrările 

Comisiei din 18 iunie au fost prezenţi: Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei Radu 

Brătianu, Clement Negruţ, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea 

Vasile Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Relu 

Fenechiu, Liana Dumitrescu şi Dan Nica – ministru. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Valerian Vreme. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

AVIZE 

1. PL.x. 287/2009 - Proiect de Lege privind ratificarea Actelor adoptate la Congresul 

Uniunii Poştale Universale de la Geneva (23 iulie – 12 august 2008); 

 

RAPOARTE 

2. Raportul de activitate al ANCOM pentru anul 2008. 

 

La lucrările Comisiei din data de 16 iunie au participat din partea ANCOM: domnul 

Cătălin Marinescu – preşedinte, domnul Bogdan Iana – director, domnul Rusen Gheorghe – 

director, doamna Raluca Moraru – director şi doamna Alina Şumudică - expert. 
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1. PL.x. 287/2009 - Proiect de Lege privind ratificarea Actelor adoptate la 

Congresul Uniunii Poştale Universale de la Geneva (23 iulie – 12 august 2008). 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege privind ratificarea Actelor 

adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Geneva (23 iulie – 12 august 2008). 

Proiectul are ca obiect ratificarea Actelor celui de-al 24-lea Congres al Uniunii Poştale 

Universale, adoptate la Geneva la 12 august 2008. Prevederile nou introduse definesc 

expresia „stat membru”, sintagmă care înlocuieşte în general expresia „administraţie poştală”. 

S-a procedat, de asemenea, la introducerea de noi dispoziţii privind definirea şi repartizarea 

atribuţiilor guvernamentale şi operative, principii generale şi principii relative la schimburile 

electronice de date, marca colectivă, plăţi, decontări şi asigurarea interoperabilităţii.  

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

 

2. Raportul de activitate al ANCOM pentru anul 2008 

În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2009, 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 13 mai 2009, pentru a dezbate 

şi aproba Raportul de activitate al ANCOM pentru anul 2008. 

Domnul preşedinte Cătălin Marinescu a prezentat Raportul de activitate al ANCOM, 

care abordează, în principal, următoarele activităţi: 

-  administrarea pieţei de comunicaţii şi a resurselor limitate: acordarea unei noi 

licenţe de comunicaţii mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz; emiterea şi 

reactualizarea a peste 750 licenţe şi 650 autorizaţii de utilizare a spectrului de frecvenţe radio 

şi a 42 de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie pentru 11 780 050 numere şi 

indicative; la sfârşitul anului 2008, existau 2 184 companii autorizate să furnizeze reţele sau 

servicii de comunicaţii electronice şi 789 furnizori de servicii poştale autorizaţi, dintre care 

391 persoane fizice şi asimilate; 

-  monitorizare, supraveghere şi control: în ceea ce priveşte monitorizarea, au fost 

efectuate peste 3 700 misiuni de monitorizare şi soluţionate peste 150 de cazuri de emisii 

radioelectrice neautorizate; în ceea ce priveşte controlul, au fost derulate 8 720 acţiuni de 

control, din care au rezultat amenzi în cuantum de 185 000 lei; pentru asigurarea 
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conformităţii echipamentelor radio şi a celor de telecomunicaţii, au fost verificate 5 664 

echipamente, fiind aplicate 101 avertismente şi 17 amenzi; 

- promovarea concurenţei pe pieţele de comunicaţii electronice: au fost adoptate 

deciziile de reglementare privind pieţele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, 

fiind identificaţi 38 de furnizori cu putere semnificativă pe piaţă, pentru care au fost impuse 

obligaţii specifice;  

-  protecţia utilizatorilor finali: au fost soluţionate 1 800 de solicitări de informaţii şi 

600 petiţii, au fost aplicate 17 amenzi ca urmare a 1 000 de plângeri referitoare la comunicări 

comerciale nesolicitate şi au fost organizate două campanii naţionale de informare; 

- reglementarea accesului la serviciul de urgenţă 112, în vederea asigurării  

informaţiilor de localizare a apelantului şi limitării apelurilor abuzive; 

-  implementarea portabilităţii numerelor de telefon (păstrarea numărului de telefon în 

cazul schimbării furnizorului de servicii), pentru stimularea concurenţei  şi creşterea gradului 

de libertate a utilizatorilor în alegerea furnizorului de servicii de comunicaţii; 

- implementarea serviciului universal, pentru asigurarea accesului la servicii de 

comunicaţii pentru fiecare cetăţean: au fost instalate 410 telecentre până la sfârşitul anului 

2008, au fost organizate licitaţii pentru alte 223 telecentre şi s-a extins sfera serviciului 

universal în domeniul serviciilor poştale, prin includerea serviciului de publicitate prin poştă. 

Ca informaţie generală, ANCOM monitorizează activitatea unui număr de 

aproximativ 3 000 furnizori de servicii de comunicaţii, într-o piaţă de peste 5 miliarde de 

euro, echivalentul a 4% din PIB. În ceea ce priveşte utilizatorii finali, autoritatea protejează 

interesele a peste 18 milioane de utilizatori de telefonie mobilă, 8 milioane de utilizatori de 

internet la puncte fixe şi mobile şi aproximativ 12 milioane de utilizatori de telefonie fixă. 

Domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a supus la vot Raportul de activitate al 

ANCOM pentru anul 2008. Din totalul de 25 membri ai celor două Comisii, au fost prezenţi 

20 membri, care au hotărât, cu 15 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, să supună plenului celor 

două Camere reunite aprobarea Raportului de activitate al ANCOM pentru anul 2008. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 
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