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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  

 Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                    13-15 aprilie  2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 13-15 aprilie 2010   

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Valerian Vreme, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Florin Serghei 

Anghel,Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, 

Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Matei 

Radu Brătianu. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Valerian Vreme. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor a figurat următoarea problemă:     

 Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2010 

 

În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) 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 

22 martie 2010, pentru a dezbate şi aviza bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM 

pentru anul 2010. 

La analiza bugetului au participat din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale, domnul secretar de stat Marius Fecioru, iar din partea 
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Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: domnul 

preşedinte Cătălin Marinescu. 

Conform celor prezentate, bugetul de venituri şi cheltuieli supus aprobării, 

cuprinde resursele financiare pentru realizarea obiectivelor ANCOM în perioada 

exerciţiului financiar 2010. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se 

asigură integral din venituri proprii, iar excedentul anual rezultat din execuţia bugetului 

de venituri şi cheltuieli se raportează în anul următor.  

Veniturile totale previzionate se vor realiza din: tariful de utilizare a frecvenţelor 

spectrului radio, tariful de monitorizare a serviciilor de comunicaţii electronice şi 

serviciilor poştale, tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie, donaţii, legate şi 

sponsorizări, credite interne şi externe contractate în condiţiile legii precum şi din alte 

venituri ce se pot realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Veniturile totale 

previzionate pentru 2010, în sumă de 229.781 mii lei, înregistrează o scădere faţă de 

232.000 mii lei, realizate în 2009.  

Cheltuielile totale prevăzute a se efectua pentru anul 2010, în sumă de 290.963 

mii lei, înregistrează o reducere faţă de 2009 şi prezintă următoarea structură:  

- cheltuieli de personal: pentru cele 680 de persoane, s-a prevăzut un fond de 

58.404 mii lei, cu respectarea  prevederilor Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv, păstrarea salariilor avute la 

data de 31.12.2009 pentru personalul aflat în funcţie la această dată;  

- bunuri şi servicii: s-a previzionat suma de 52.754 mii lei, în scădere cu 28,07% 

faţă de cele prevăzute în anul 2009; 

- dobânzi: s-a prevăzut suma de 18.639 mii lei, care cuprinde dobânda aferentă 

împrumutului extern BIRD, contractat pentru realizarea Sistemului Naţional de 

Monitorizare a Spectrului de frecvenţe radio, precum şi dobânda aferentă creditului 

extern contractat de STS necesar instalării Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de 

Urgenţă – 112, SNUAU, credit plătit de ANCOM, garantat prin emiterea de către fostul 

IGCTI a unor bilete la ordin; 

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice: s-a prevăzut suma de 38.000 

mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor cu administrarea, operarea şi întreţinerea 

Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112 conform OUG nr.34/2008,; 
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- asistenţă socială: s-a prevăzut suma de 4.531 mii lei, care cuprinde ajutoare 

sociale în numerar acordate conform Contractului colectiv de muncă pentru naştere, 

deces, tichete cadou şi de creşă, daruri acordate copiilor salariaţilor cu ocazia sărbătorilor 

şi plăţi compensatorii în caz de concediere a salariaţilor; 

- cheltuieli de capital: totalul cheltuielilor de capital supuse aprobării pentru 2010 

înregistrează o creştere procentuală de 2,27% faţă de 2009; 

- rambursări de credite: se referă la contractul de împrumut de la Banca Mondială  

şi la plata biletelor la ordin emise în vederea finanţării SNUAU.  

Deficitul în valoare de 61.182 mii lei existent în proiectul de buget se 

preconizează a fi acoperit din excedentul anilor precedenţi.  

În discuţiile care au urmat la întrebările puse de domnul vicepreşedinte Valerian 

Vreme şi a domnului deputat  Constantin Chirilă, care dorea să cunoască strategia care a 

stat la baza concepţiei proiectului de buget, domnul preşedinte Cătălin Marinescu a 

precizat că în acest moment există sedii în fiecare capitală de judeţ, ceea ce impune 

cheltuieli importante datorate în mod special creşterii cursului valutar, menţionat şi 

pentru anul 2010 se are în vedere demararea construcţiilor pentru sediul de la Satu Mare 

precum şi renovarea unui număr de alte 6 sedii aflate în proprietatea ANCOM. Totodată, 

pentru optimizarea funcţionării sistemului de monitorizare a utilizării spectrului de 

frecvenţe se are în vedere achiziţionarea unei autoutilitare pentru Timişoara. 

La sugestia domnului vicepreşedinte Valerian Vreme, domnul preşedinte Cătălin 

Marinescu a îmbrăţişat ideea revizuirii posibilităţilor de închiriere a sediului ANCOM 

deoarece actualul contract este considerat nefavorabil din punct de vedere al chiriei 

percepută de proprietarul imobilului.  

Domnul deputat Dan Nica a dorit să cunoască motivul creşterii cheltuielilor la 

asistenţă socială, de la 1.168 mii lei în 2009 la 4.531 mii lei în 2010. Domnul preşedinte 

Cătălin Marinescu precizat că se datorează aplicării prevederilor Legii 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

Domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a supus la vot aprobarea bugetului în 

forma prezentată de ANCOM, acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi a membrilor. 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 
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