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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         18-20 iunie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 18-20 iunie 2013 

 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 18 iunie 2013 au fost prezenţi: Vasile Ghiorghe Gliga, Răzvan Ionuţ 
Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian Vreme, Cornel Mircea Sămărtinean, 
Iosif Moldovan, Daniel Iane, Diniţa Ion, Ionuţ Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Daniel Vasile 
Oajdea, Ion Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Titi Holban, Dan Nica, Iusein Ibram, Varujan 
Pambuccian. În 19 iunie 2013 au fost prezenţi: Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin 
Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian Vreme, Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif 
Moldovan, Daniel Iane, Diniţa Ion, Ionuţ Cristian Săvoiu, Iusein Ibram, Varujan Pambuccian. 
Au fost absenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Titi Holban, Dan 
Nica. În data de 20 iunie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile Ghiorghe Gliga, 
Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian Vreme, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Iosif Moldovan, Daniel Iane, Diniţa Ion, Ionuţ Cristian Săvoiu, Iusein Ibram, 
Varujan Pambuccian. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Titi Holban, Dan 
Nica. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat, Vasile Ghiorghe Gliga, vicepreşedintele    
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 
 
 
Pe ordinea de zi din 18 iunie 2013 s-a aflat: 
 

1. Plx nr.193/2013 - propunere legislativă privind registratorii comerciali şi 
activitatea de înregistrare în registrul comerţului; 

2. Plx nr.195/2013 - proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.  
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Pe ordinea de zi din 19 şi 20 iunie 2013 s-a aflat: 

 
Studiu asupra Sintezei Raportului de Audit al Performanţei privind realizarea 

veniturilor şi utilizarea acestora în perioada 2007-2011 la Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), elaborată în anul 2012 de către 
Departamantul XI din Curtea de Conturi a României şi aprobată de Plenul Curţii de Conturi a 
României. 
 

1. Plx nr.193/2013 - propunere legislativă privind registratorii comerciali şi 
activitatea de înregistrare în registrul comerţului; 

2. Plx nr.195/2013 - proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.  
 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Vasile Ghiorghe Gliga, vicepreşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi, domnul Sorin Vicol - secretar 

de stat din partea Ministerului pentru Societatea Informaţională, domnul Marius Săceanu – 
director, Direcţia Juridică, doamna Alina Şumudică – expert din partea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, domnul Tunaru Florin – vicepreşedinte 
ANAF, doamna Niţu Irina – director general adjunct ANAF şi domnul Atomei Marius - şef 
serviciu MFP. 

Domnul vicepreşedinte Vasile Ghiorghe Gliga a făcut o scurtă  prezentare a iniţiativei 
legislative. 

Propunerea legislativă privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în 
registrul comerţului are ca obiect îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului, precum şi modificarea ori abrogarea unor acte normative 
din acest domeniu. Prin această propunere legislativă se doreşte constituirea unui cadru 
juridic adecvat pentru stimularea spiritului antreprenorial, prin accesul direct şi nemijlocit la 
toate informaţiile utile pe care le deţin camerele de comerţ, prin cadrul legislativ instituit de 
către Legea camerelor de comerţ din România nr.335/2007, capabil să apere interesele 
comercianţilor ce beneficiază direct de serviciile prestate şi să asigure, totodată, continuitatea 
administrării registrului comerţului. Se doreşte regândirea modului de organizare a Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului şi a activităţilor pe care le presupune înregistrarea 
operatorilor de comerţ, prin trecerea acestuia din subordinea Ministerului Justiţiei, în sistemul 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României.  

Camera Deputaţilor este cameră decizională. Senatul a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 04.06.2013. Comisia noastră a fost sesizată pentru întocmirea unui aviz. 

În continuare domnul vicepreşedinte  a dat cuvântul reprezentanţilor ANAF pentru a 
prezenta punctul lor de vedere referitor la această iniţiativă legislativă. 

Reprezentanţii ANAF au precizat că, Guvernul nu susţine această iniţiativă legislativă 
printre considerente numărându-se următoarele:  
 prin această iniţiativă legislativă se propune trecerea Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului (ONRC) din subordinea Ministerului Justiţiei sub autoritatea Camerei de 
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Comerţ şi Industrie a României (CCIR), precum şi schimbarea regimului de finanţare 
a ONRC, din instituţie finanţată integral de la bugetul de stat (potrivit legii, veniturile 
obţinute de aceasta se fac venit la bugetul de stat) în instituţie finanţată integral din 
venituri proprii. Trebuie reglementat clar statutul ONRC, respectiv dacă acesta se 
încadrează sau nu în categoria instituţiilor publice aşa cum sunt definite de Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
atât mai mult cu cât în propunerea legislativă se reglementează faptul că acesta va 
funcţiona pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, care, potrivit 
prevederilor Legii nr.335/2007 – Legea camerelor de comerţ din România, cu 
modificările şi completările ulterioare, este organizaţie neguvernamentală, autonomă, 
nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică. În prezent, serviciul public al 
registrului comerţului efectuează un ansamblu de operaţiuni pentru a căror derulare se 
percep taxe şi/sau tarife care se virează la bugetul de stat, reglementate conform 
prevederilor H.G. nr.902/2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru 
operaţiunile efectuate de ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale. Modificarea de statut a acestei instituţii publice va avea implicaţii financiare 
asupra bugetului general consolidat, atât în anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) şi 
este necesar, potrivit art.13 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, să 
se elaboreze fişa financiară potrivit prevederilor art.15 din Legea nr.500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, care trebuie să îndeplinească cel puţin una 
dintre următoarele condiţii: 

o să aibă avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului fiscal, conform 
căruia impactul financiar a fost luat în calcul în prognoza veniturilor bugetare 
şi nu afectează ţintele bugetare anuale şi pe termen mediu; 

o să fie însoţită de propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar 
respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare. 

 la art.12 alin.(2) trebuie precizat cine aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al ONRC 
din care se finanţează cheltuielile curente şi de capital. 

 din punct de vedere al prevederilor de la art.22, cap. III, Titlul II, unde în textul de 
lege propus tarifele practicate se vor stabili prin „decizie a Colegiului de Conducere al 
Camerei Naţionale” se constată că, tarifele aferente acestor servicii nu se mai pot 
monitoriza şi numărul lor ar putea să crească. Astfel de procese de transformare nu ar 
fi în concordanţă cu Hotărârea nr.45/2012 privind Programul de guvernare 2013-
2016, care, la capitolul Finanţe prevede simplificarea sistemului de taxe. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei s-a hotărât cu 
unanimitate de voturi ai membrilor prezenţi, avizarea negativă a acestei propuneri 
legislative.  
 

2 Plx nr.195/2013 - proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.  
 

Domnul vicepreşedinte Vasile Ghiorghe Gliga a făcut o scurtă  prezentare a iniţiativei 
legislative. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate pentru dezbatere, în 
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procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă a fost avizat favorabil cu observaţii şi propuneri 
de Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 461/29.05.2013. 
 Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare introducerea unui nou alineat la 
art.14 din OUG nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în scopul virării la bugetul de stat a excedentelor 
financiare înregistrate de respectiva Autoritate în exerciţiul financiar precedent. 
 Potrivit OUG nr.22/2009 ANCOM este autoritate publică autonomă cu personalitate 
juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii. Bugetul anual de 
venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă prin hotărâre a Parlamentului cu avizul Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei 
economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, la propunerea preşedintelui ANCOM.  

Veniturile proprii ale ANCOM provin din următoarele surse: 
• tariful de monitorizare datorat pentru activitatea de supraveghere şi control în 

domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de ANCOM;  
• tariful de utilizare a spectrului; 
• tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie; 
• donaţii, legate şi sponsorizări; 
• credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; 
• alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Sumele încasate din sursele prevăzute mai sus se reţin integral ca venituri proprii, la 
dispoziţia ANCOM iar excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli al ANCOM se raportează în anul următor. În anii anteriori ANCOM a realizat 
excedente. Astfel, în contul de disponibilităţi la 31 decembrie 2012 ANCOM înregistrează 
suma de 318.097 mii lei, reprezentând excedente din anii anteriori, din care 68.992 mii lei 
reprezintă disponibilităţi din cota pe afaceri în domeniul comunicaţiilor electronice destinate 
finanţării serviciului universal. De asemenea, din disponibilităţile înregistrate la 31 decembrie 
2012 se acoperă şi deficitul prevăzut în proiectul bugetului pe anul 2013. 

Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se propune ca în anul 2013 din disponibilităţile 
înregistrate de ANCOM, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 100.000 mii lei să 
se vireze la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat – 36.01.05 „Vărsăminte  
din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice” în termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Sumele ce se vor vira la bugetul de stat 
asigură, pe perioada în care se înregistrează goluri temporare de casă, în anul 2013, 
completarea resurselor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie socială vizând 
creşterea nivelului minim garantat şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată de la 
bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare determinate de creşterile 
prognozate de preţuri la energie electrică şi creşterea preţului la energie electrică şi gaze 
naturale. 

În continuare, domnul vicepreşedinte a dat cuvântul reprezentanţilor MSI şi ai 
ANCOM pentru a prezenta punctul lor de vedere. 
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Atât reprezentanţii MSI cât şi cei ai ANCOM au precizat că susţin adoptarea acestei 
ordonanţe de urgenţă, specificând faptul că suma de 100.000 mii lei au fost deja viraţi la 
bugetul de stat. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor s-a hotărât, cu unanimitate de 
voturi a membrilor prezenţi adoptarea proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
                                            Vasile Ghiorghe Gliga 

 
 

 

 

                                             

 


