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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 16 martie 2021 

În data de 16 martie 2021 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și a Comisiei pentru comunicații și 
tehnologia informației din Senat, în format hibrid cu prezență fizică și online. 

La lucrările ședinței comune au fost prezenți 15 deputați din totalul de 15 membri ai 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul senator Marius Humelnicu,  
președinte al Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din Senat. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței comune s-a aflat: 

1. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 

 
 La analiza Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) au 
participat, din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM), domnul Vlad Ștefan Stoica– preşedinte, domnul Eduard Lovin - 
vicepreședinte, domnul Bogdan Iana – vicepreședinte, domnul Cristin Popa - director 
executiv, Direcția Monitorizare și Control, doamna Gabriela Stănoiu – director economic, 
doamna Laura Zgonea – Secretar General, domnul Marius Săceanu – director, Direcția 
Juridică și  domnul Leontin de Maio - consilier de specialitate.  

 
 Domnul Vlad Ștefan Stoica președintele ANCOM a prezentat documentele transmise 
membrilor celor două comisii, respectiv: situația comparativă a proiectului de buget 2021, 
prezentarea generală a activității ANCOM, considerații cu privire la cheltuielile de personal 
cuprinse în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al ANCOM și aspecte 
generale privind înființarea compartimentului pentru pregătirea și organizarea Conferinței 
Plenipotențiarilor ce va avea loc la București, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022. 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, Grupurile parlamentare PNL și 
USR PLUS din Camera Deputaților și Senat au depus 6 amendamente la proiectul bugetului 
de venituri și cheltuieli pe 2021 al ANCOM. 
 Grupurile parlamentare PSD au precizat că, în afara primului amendament referitor la 
plafonarea salariilor de bază la valoarea anului 2020, despre care se poate discuta, pentru 
restul amendamentelor propuse vor vota împotriva adoptării.  
  



 2 

 Domnul senator Marius Humelnicu,  președinte al Comisiei pentru comunicații și 
tehnologia informației din Senat a supus la vot fiecare amendament în parte, astfel: 

- Amendamentul 1 - la Anexa 1, Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, COD 
10/art.10.01.01 - Salarii de bază - se diminuează creditele de angajament și creditele 
bugetare de la Salarii de bază cu 7000 mii lei – amendament adoptat cu 14 voturi 
pentru și 11 voturi împotrivă; 

- Amendamentul 2 - la Anexa 1, Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, COD 
10/art.10.01.08 – Fond de premii - se diminuează creditele de angajament și creditele 
bugetare de la Fond de premii cu suma de 12.062 mii lei, având în vedere că în  
situația economică generată de pandemie nu se acordă premii de performanță - 
amendament adoptat cu 16 voturi pentru 9 voturi împotrivă și o abținere; 

- Amendamentul 3 - la Anexa 1, Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, COD 
10/art.10.02.06 – Vouchere de vacanță - se diminuează creditele de angajament și 
creditele bugetare de la Vouchere de vacantă cu suma de 1.055 mii lei; conform art. I 
din OUG nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, instituțiile publice, astfel cum sunt 
definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, nu se acordă vouchere de vacanță în anul 
2021- amendament adoptat cu 15 voturi pentru și 10 voturi împotrivă; 

- Amendamentul 4 - la Anexa 1, Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, COD 
10/art.10.03.07 - Contribuția asiguratorie de muncă - se diminuează creditele de 
angajament și creditele bugetare de la Contribuția asiguratorie pentru muncă cu suma 
de 420 mii lei, pentru corelare cu diminuarea sumelor purtătoare de contribuție, 
prevăzute la Salarii de bază și Fond de premii - amendament adoptat cu 15 voturi 
pentru și 11 voturi împotrivă; 

- Amendamentul 5 - la Anexa 1, TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII, COD 
20/art.20.30.01- Reclamă și publicitate - se diminuează creditele de angajament și 
creditele bugetare de la Reclamă și publicitate, cu suma de 700 mii lei, având în 
vedere faptul că licitația privind spectrul 5G va avea loc în a doua parte a anului 2021, 
cheltuielile cu campania de publicitate se diminuează corespunzător - amendament 
adoptat cu 15 voturi pentru și 10 voturi împotrivă; 

- Amendamentul 6 - la Anexa 1, TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII, COD 
20/art.20.30.02 – Protocol și reprezentare - se diminuează creditele de angajament și 
creditele bugetare de la Protocol și publicitate, cu suma de 400 mii lei.  Ținând cont 
de situația generată de pandemie și de restricțiile care restrâng evenimentele fizice, 
este necesară diminuarea cheltuielilor de protocol la nivelul anului 2019 - 
amendament adoptat cu 15 voturi pentru și 10 voturi împotrivă. 
 

 În continuare domnul senator Marius Humelnicu a supus la vot proiectul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) cu amendamentele admise. Cu 14 voturi pentru și 
11 voturi împotrivă membrii celor două comisii au hotărât să avizeze favorabil cu 
amendamente, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al ANCOM. 

 
    PREȘEDINTE, 

IOAN SABIN SĂRMAȘ 
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