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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 17 decembrie 2018  

În data de 17 decembrie 2018 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și a Comisiei economice, industrii și 
servicii din Senat. 

La lucrările ședinței comune din partea Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au fost prezenți 13 deputați. 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)  

2.  
Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  

președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați din partea Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) domnul Sorin 
Mihai Grindeanu – preşedinte, domnul Eduard Lovin vicepreședinte, domnul Bogdan Iana – 
vicepreședinte și doamna Gabriela Stănoiu – director economic. 

 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor a precizat că în conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, 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 14.12.2018, pentru a dezbate şi aviza proiectul bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).  

Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Sorin Mihai Grindeanu 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru a prezenta proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că Bugetul de venituri şi 
cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru realizarea obiectivelor 
ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2019. Acesta este construit pe credite de 
angajament și credite bugetare, pentru fiecare cod al clasificației bugetare, iar angajarea 
cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale/multianuale se va face în limita creditelor de 
angajament și plata acestora, din creditele bugetare. La stabilirea indicatorilor bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele elemente: 
 1. Venituri estimate pentru anul 2019, în sumă de 374.312 mii lei. Ele se vor realiza, 
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în principal, din tariful de utilizare a spectrului și din tariful de utilizare a resurselor de 
numerotaţie. Creșterea veniturilor cu 8.354 mii lei față de cele programate în anul 2018, este 
datorată atât creșterii cursului de schimb valutar euro/lei. 
 2. Cheltuieli totale prevăzute a se efectua în anul 2019, în sumă de 295.055 mii lei, 
repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel: 
Titlul I - Cheltuieli de personal – pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 152.906 
mii lei care cuprinde: 

- Cheltuieli salariale în bani: 148.358 mii lei; 
- Cheltuieli salariale în natură: 1.044 mii lei şi cuprind cheltuielile pentru acordarea 

voucherelor de vacanță salariaților ANCOM; 
- Contribuţii în sumă de 3.504 mii lei sunt calculate în conformitate cu prevederile 

legislative care le reglementează. 
Titlul II – Bunuri şi servicii – cheltuielile cu bunuri şi servicii proiectate pentru anul 2019 
sunt în sumă de 70.797 mii lei. 
Titlul VII – Alte transferuri – valoarea cheltuielilor reprezentând Transferuri curente în 
străinătate către organizaţii internaţionale propusă pentru anul 2019 este de 1.481 mii lei şi 
conține: 

- Contribuţia anuală a României la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, 
în sumă de 318.000 franci elvețieni, în conformitate cu prevederile OG nr. 20/2016 
privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor;  

- Contribuția la Grupul Reglementatorilor Independenți – IRG, în cuantum de 15.878 
euro, pe care ANCOM are obligația să o plătească în calitate de membru, în 
conformitate cu Statutul IRG.   

Titlul IX – Asistenţă socială – Suma destinată asistenţei sociale a personalului ANCOM 
pentru anul 2019 este de 7.353 mii lei şi cuprinde ajutoare sociale în numerar – 7.275 mii lei 
și tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță – 78 mii lei. 
Titlul XI - Alte cheltuieli - Creditele bugetare în cuantum de 1.562 mii lei sunt destinate 
plăților despăgubirilor civile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive (750 mii lei), 
precum și plății sumelor aferente persoanelor cu handicap (812 mii lei). 
Titlul XIII – cheltuielile de capital - active nefinanciare sunt prevăzute pentru 2019 creditele 
de angajament în cuantum de 93.759 mii lei și credite bugetare în cuantum de 60.956 mii lei, 
reprezentând 20,66% din totalul cheltuielilor prevăzute pentru anul 2019. 
Cheltuielile de capital - construcţii supuse aprobării pentru 2019 sunt de 11.574 mii lei, 
credite de angajament, respectiv 11.447 mii lei, credite bugetare.  
Cheltuielile de capital - maşini, echipamente şi mijloace de transport supuse aprobării pentru 
2019 sunt de 35.584 mii lei, cu 60% mai mici decât prevederile anului 2018. 
Cheltuielile de capital la titlul – mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale supuse 
aprobării pentru 2019 sunt de 1.774 mii lei. 
Cheltuielile de capital – alte active fixe (active necorporale) supuse aprobării pentru 2019 
sunt de 11.541 mii lei, fiind mai mici cu 25% față de prevederile bugetare aprobate pentru 
anul 2018. 
Cheltuielile de capital – reparații capitale aferente activelor fixe în cuantum de 610 mii lei, 
sunt destinate întreținerii clădirilor din patrimoniul ANCOM. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat care este situația sediului central al 
ANCOM. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că ANCOM a transmis 
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Guvernului proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru achiziționarea unui sediu. Proiectul de hotărâre de Guvern are avizele Ministerului 
Finanțelor și Ministerului Justiției. În bugetul pentru anul 2019 nu este cuprinsă suma pentru 
achiziționarea sediului, dacă se va adopta hotărârea de Guvern se va face o rectificare 
bugetară. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că este o crește cu 47%  la capitolul 
cheltuieli de personal față de anul 2018 și a cerut precizări cu privire la acest lucru. 
  Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a menționat că, creșterea cheltuielilor de 
personal se datorează majorărilor salariale realizate în baza Contractului colectiv de muncă 
semnat cu sindicatul, a hotărârilor judecătorești executorii ca urmare a disponibilizărilor din 
anul 2017 și a cheltuielilor cu îndemnizațiilor de deplasare, pornind de la îndemnizația zilnică 
de delegare în țară și în străinătate, prevăzută de legislația în vigoare și numărul estimat de 
zile-om/deplasare. În urma unei analize cu privire la salarizarea personalului ANCOM s-a 
constatat o diferență mare între salariul unui angajat din sediul central care ocupă aceeași 
funcție și are aceeași vechime față de salariul unui angajat din teritoriu. Prin urmare pentru a 
reduce aceste diferențe s-a realizat o creștere de 22% a salariilor angajaților din teritoriu. În 
același timp s-au rearanjat salariile pe nivele în cadrul direcțiilor centrale, respectiv Direcția 
executivă reglementare, Direcția executivă administrare spectru radio și numerotație și 
Direcția executivă monitorizare și control au primul nivel de salarizare în timp ce celelalte 
direcții, care sunt direcții suport, au al doilea nivel de salarizare. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a întrebat care este strategia ANCOM de utilizare a 
sumelor rezultate din excedentul bugetar istoric al ANCOM. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a menționat că ANCOM are un excedent 
bugetar  istoric de peste 1 miliard de lei și a propus Guvernului un proiect prin care o parte 
din acești bani să se întoarcă în industrie pentru finanțarea, în întregime sau parțial, a unuia ori 
mai multor proiecte care ar putea contribui, direct sau indirect, la dezvoltarea comunicațiilor 
electronice în România, inclusiv la nivel local. Guvernul a transmis că având în vedere că 
ANCOM este autoritate independentă finanțată din venituri proprii nu are competențe de a 
promova o astfel de inițiativă și că este în competența Parlamentul să o facă. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă nu se poate reduce excedentul 
bugetar prin diminuarea tarifului de utilizare a spectrului. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a menționat că, odată cu licitația 5G care 
va avea loc la sfârșitul anului 2019, statul român va acorda drepturi de utilizare a spectrului 
radio disponibil în benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 
3400-3600 MHz pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice de 
bandă largă ceea ce va duce la creșterea veniturilor. În această situație ANCOM are în vedere 
reducerea tarifului de utilizare a spectrului. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă supus la vot adoptarea unui raport 
comun asupra Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Autorității 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Cu 17 voturi 
pentru și 4 abțineri membrii celor două comisii au adoptat un raport comun de adoptare a 
Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Autorității Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 

 
PREȘEDINTE, 

                                                       Cătălin Drulă 
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