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SINTEZA 
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 La lucrările Comisiei din 17 februarie 2004 au fost prezenţi 14 deputaţi.   
 La lucrările Comisiei din 18 şi 19 februarie 2004 au fost prezenţi 15 deputaţi.   

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Întâlnire cu Consiliul de Administraţie al SN ROMTELECOM SA 
2. Studiu pentru proiectul de lege privind arhivarea electronică  
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 
În şedinţa din data de 17.02.2004 au participat ca invitaţi din partea ANRC: dl. 

preşedinte Ion Smeeianu, dra. vicepreşedinte Alexandrina Hîrţan şi dl. director Radu 
Tudorache, iar din partea SN ROMTELECOM SA: dl. preşedinte al Consiliului de 
Administraţie Giorgios Skarpelis, dl. director general James Hubley, dl. director executiv 
comercial Pieter Bakker, dl. director Silviu Agapi, dl. director Dan Pazara 

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
1. Fundamentarea  solicitării privind creşterea  tarifelor serviciilor. 
2. Situaţia economico-financiară a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii 

ROMTELECOM S.A.  în momentul de faţă. 
3. Efectele şi stadiul aplicării politicii de disponibilizare de personal din cadrul 

Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii ROMTELECOM S.A. 
4. Politica adoptată de Societatea Naţională de Telecomunicaţii ROMTELECOM 

S.A. în raport cu operatorul de telefonie mobilă Cosmorom, subsidiară a  
ROMTELECOM  şi efectele aplicării acestei politici. 

5. Modul de aplicare a principiilor privind liberalizarea în telecomunicaţii şi a 
reglementărilor privind interconectarea.  

Dl. preşedinte V. Pambuccian a dat cuvântul dlui. preşedinte G. Skarpelis care a cerut 
scuze în numele Consiliului de Administraţie pentru întârzierea cu care a răspuns invitaţiei 
Comisiei, invocând motive obiective şi totodată a ţinut să ceară scuze privind neînţelegerea 
provocată de substituirea sa de către directorul general în corespondenţa purtată cu Comisia. 

Dl. deputat A. Sassu a considerat că nu a fost vorba de nici o neînţelegere, întrucât 
invitaţia Comisiei a fost clară, iar „răspunsul dlui. director general a fost ciudat şi 
nediplomatic, iar invitaţia Comisiei a fost tratată necorespunzător”. 
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Referitor la punctului 1 al ordinii de zi, dl. director P. Bakker a expus motivele pentru 
care Romtelecom doreşte majorarea tarifului la abonamente. Principalul motiv este că în 
acest moment Romtelecom din punct de vedere financiar este pe pierderi; studiile referitoare 
la costurile de furnizare a serviciilor au relevat faptul că furnizarea accesului la serviciu 
(abonamentul) costă mai mult decât cei 3 euro care se facturează în acest moment. S-a 
constatat şi o ineficienţă în operarea serviciului, în acest sens urmărindu-se înlocuirea unor 
elemente din tehnologia existentă, precum şi introducerea unui program de facturare la nivel 
naţional, care să răspundă exigenţelor reglementărilor în vigoare. În trecut deficitul era 
balansat din segmentul convorbirilor internaţionale şi alte servicii mai profitabile, insă 
datorită liberalizării preţurile au scăzut şi nu se mai poate finanţa diferenţa înregistrată. În 
concluzie, deşi problema suportabilităţii costului real al abonamentului este foarte importantă 
datorită nivelului de trai din România, datorită diferenţelor foarte mari dintre costul furnizării 
serviciului şi nivelul facturat, Romtelecom nu are altă soluţie decât sa ceară majorarea 
abonamentului. Dacă Romtelecom nu ar ava nevoie de investiţii în reţea, situaţia actuală ar 
mai putea continua un timp, dar reţeaua este în parte într-o stare deplorabilă, gradul de 
telefonizare este de 20 de linii telefonice la 100 locuitori sau 50 linii la 100 de gospodării, iar 
la acest nivel de abonament nu poate găsi un investitor interesat. Deci Romtelecom doreşte o 
creştere a tarifelor, dar acest lucru se va reflecta în creşterea calităţii reţelei. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian a solicitat prezentarea structurii costului şi detalierea în 
procente la nivel de componente. Dl. director J. Hubley a arătat că cea mai mare pondere o 
reprezintă cheltuielile cu personalul – 31% din cifra de afaceri, în acest procent intrând şi 
plăţile compensatorii în cazul disponibilizărilor. În viitor se doreşte reducerea acestui procent 
la 20%. Cheltuielile de operare a reţelei, în care sunt incluse cheltuielile de întreţinere, se 
ridică la 2,40 euro/lună pentru o linie digitală, iar costurile operaţionale totale pentru o linie 
sunt de 5,09 euro/lună. 

Dl. deputat V. Dobre a cerut punctul de vedere al ANRC referitor la cifrele 
prezentate. Dl. preşedinte I. Smeeianu a arătat că ANRC a aprobat în august 2003 o cerere 
fundamentată a Romtelecom de creştere reală a abonamentului cu 8% şi exprimare în euro a 
tarifelor pentru serviciile furnizate, întrucât a considerat-o justificată. Ulterior, Romtelecom a 
depus o cerere de majorare cu 2 euro (66%) a tarifelor pentru abonamente, adresa nefiind 
însoţită de nici un fel de argumente sau documente explicative. Romtelecom a revenit cu 
aceeaşi solicitare la sfârşitul lunii noiembrie, anexând un document prin care se încearcă 
justificarea solicitării, dar care nu cuprinde separaţia contabilă pe structura de costuri, ci este 
o argumentaţie generală. ANRC a propus rebalansarea tarifelor astfel: o creştere cu 10% a 
tarifelor la abonamente cu o descreştere de 10% a tarifelor pe zona interurbana, dată fiind 
concurenţa efectivă pe această zonă.  

Dl. deputat A. Sassu, făcând o analiză a datelor prezentate de Romtelecom, a întrebat 
reprezentanţii Romtelecom dacă în viitor vor exista cereri repetate şi la ce interval pentru 
atingerea nivelului de cost real. Dl. director J. Hubley precizează că în viitor va trebui ridicat 
nivelul abonamentelor la aprox. 7 euro/lună, dar există flexibilitate cu privire la atingerea 
acestui nivel, nu doar în privinţa intervalului de timp, ci şi cu privire la balansarea creşterii 
tarifelor pentru utilizatori casnici în raport cu cei persoane juridice. Dar are în vedere şi 
alternativa implementării fondului pentru serviciul universal, care ar putea compensa deficitul 
la abonamente pentru categoria clienţilor care nu-şi pot permite plata abonamentului, de 
exemplu prin acordarea de tichete compensatorii. 

Dl. deputat O. Petruş a solicitat precizări cu privire la politica de salarizare şi la modul 
în care aceasta a influenţat tarifele. Dl. director J. Hubley aduce la cunoştinţă faptul că a fost 
semnat contractul colectiv de muncă, iar dl. deputat I. Andrei a dat detalii referitoare la 
creşterile salariale.La întrebarea dlui. deputat Petruş referitoare la cuantumul salariilor echipei 
manageriale din Romtelecom, dl. director J. Hubley a precizat că există 14 cetăţeni străini 
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care au salarii la nivel occidental, necunoscând nivelul salariilor părţii române, dar totalul 
salariilor din echipa managerilor nu depăşeşte 1%. 

Dl. deputat V. Popescu a precizat că rebalansarea a fost un concept strategic al 
Romtelecom, care se referea la trei categorii: tarife locale, interurbane şi internaţionale, deci 
nu se referea la abonamente. Se mai menţine acest concept? Dl. director P. Bakker a spus că 
în general, în anul 2003, nu s-a modificat preţul convorbirilor locale şi interurbane, ba chiar 
au scăzut datorită inflaţiei. Convorbirile internaţionale spre reţele fixe au suferit o scădere, la 
fel şi pe segmentul convorbirilor interurbane. Dl. director J. Hubley a adăugat că investitorii 
internaţionali sunt atenţi la procentul din cifra de afaceri care provine din abonamente şi 
convorbiri locale, comparativ cu veniturile din traficul interurban, internaţional şi traficul fix 
spre mobil, deoarece cu cât veniturile din a doua categorie le depăşeşte pe cele din prima 
categorie, cu atât compania este mai vulnerabilă la concurenţă şi tarifele sunt nebalansate. 

Dl. deputat V. Popescu consideră că Romtelecom avea timp să se pregătescă pentru 
liberalizarea din 2003 şi putea rebalansa tarifele. Din 1998 Romtelecom putea echilibra 
traficul local, interurban, internaţional şi putea să-şi eficientizeze activitatea. Romtelecom are 
consecinţe negative pe plan financiar din cauza întreruperii programului de rebalansare şi nu 
este normal să se corecteze aceasta prin creşterea tarifelor la abonamente. Totodată nu poate 
fi de acord că „creşterea tarifelor este necesară pentru că Romtelecom are pierderi”. 

Dl. deputat A. Sassu a adăugat că în 1998, când s-a discutat privatizarea Romtelecom, 
unul din motive a fost necesitatea unui nou management pentru schimbarea modului de lucru 
pe trei direcţii: creşterea preţurilor şi a abonamentelor practicate în anii anteriori, creşterea 
ratei de penetrare şi îmbunătăţirea reţelelor şi centralelor. În momentul de faţă nici unul dintre 
deziderate nu a fost îndeplinit; se cere în continuare creşterea preţurilor, rata de penetrare a 
crescut doar cu 2%, şi există în continuare reţele vechi şi centrale manuale. În plus, partea 
română a respectat condiţia cuprinsă în contractul de privatizare de a amâna liberalizarea cu 3 
ani pentru a pregăti societatea pentru o piaţă liberă. Având în vedere cele prezentate, dl. 
deputat a conchis că situaţia actuală se datorează unei probleme de management. 

Dl. deputat V. Popescu a solicitat o fundamentare a solicitării de creştere a tarifelor 
prin exemplificarea costurilor din structura abonamentelor care să justifice aceasta. Având în 
vedere că abonamentul este uniform indiferent de tipul de reţea, în timp ce calitatea 
serviciului este diferită, este inechitabil pentru abonaţii din reţeaua digitală să suporte 
costurile din reţeaua analog. Dl. director J. Hubley precizează că elementele de cost pentru 
abonament cuprind elemente legate de furnizarea tonului de apel, indiferent de faptul că 
abonatul va face sau nu un apel de la postul telefonic. Referitor la diferenţa dintre reţele, ar 
trebui să fie costuri diferite, deoarece costurile de operare pentru o reţea analog sunt mai mari 
decât pentru o reţea digitală. 

Dl. deputat V. Popescu a precizat că dacă până acum s-a evitat subvenţionarea 
încrucişată, acum aceasta se face între diferite tipuri de abonament, variind tipul de reţea. 
Lucru recunoscut şi de dl. director J. Hubley. Prin scăderea numărului de linii analoge costul 
de întreţinere al celor rămase creşte. În consecinţă este nevoie de îmbunătăţirea tehnologiei, şi 
nu de o creştere a tarifelor în funcţie de tehnologie. La insistenţa dlui. deputat V. Popescu de 
a primi un răspuns referitor la costurile din structura abonamentelor, dl. director J. Hubley s-a 
declarat în imposibilitate de a da un răspuns concret şi a anunţat că în Consiliul de 
Administraţie s-a aprobat achiziţionarea unui pachet de programe prin care să poată prezenta 
şi ANRC modelul de costuri foarte detaliat. 

Dl. deputat V. Popescu apreciază că schimbarea celor 60.000 linii din centrale 
manuale în linii digitale atrage o scădere a tarifelor, ceea ce nu s-a observat până acum. În 
replică, dl. director J. Hubley a motivat că această reducere nu s-a observat datorită faptului 
că au existat cheltuieli operaţionale şi investiţii de capital. Dl. deputat V. Popescu consideră 
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că sunt necesare investiţiile, dar tarifele să crească după digitalizarea totală, iar profitul 
obţinut să fie investit în Romtelecom, şi nu în altă parte. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian întreabă reprezentanţii Romtelecom dacă până la 
intrarea în funcţiune a programului de facturare Romtelecom acceptă propunerea ANRC. Dl. 
director J. Hubley apreciază că nu poate accepta o majorare a tarifelor la abonamente doar cu 
10% în acest moment. 

Dna. deputat L. Naum a declarat că, în semn de protest faţă de politica Romtelecom 
de majorare a tarifelor la abonamente, va solicita debranşarea telefonului fix şi va face public 
acest demers. De asemenea, a întrebat cât costă facturarea la nivel de investiţie, care a fost 
prima ofertă de program de facturare prezentată Consiliului de Administraţie şi care este 
preţul acestui program în ţările europene, cu excepţia Poloniei. Dl. director J. Hubley a 
declarat că nu poate da un răspuns concret la prima întrebare. Cât priveşte oferta de 
programe, Romtelecom a organizat o licitaţie la care s-au prezentat 3 firme. Referitor la 
costurile comparative ale produselor, acestea diferă în principal în funcţie de criteriile de 
alegere ale unui produs de facturare sau a de un sistem integrat complex.  

Dna. deputat L. Naum a întrebat în continuare care va fi soarta investiţiilor din mediul 
rural. Dl. deputat V. Zgonea a arătat că deşi în contractul de privatizare al Romtelecom 
existau prevederi privind  investiţiile în zona rurală s-a constatat ca multe investiţii au rămas 
la 70% din valoare iar restul banilor au fost dirijaţi spre Cosmorom. Acum Romtelecom 
doreşte alte investiţii pentru trecerea de la analog la digital, deşi în teritoriu există investiţii 
care au fost oprite înainte de finalizare. Având în vedere această situaţie se poate pune 
întrebarea dacă managementul este corect şi bun. O altă întrebare este dacă aceste investiţii 
vor fi finalizate în mediul rural. De asemenea, dl. deputat A. Sassu a reamintit că din 
declaraţiile făcute la începutul întâlnirii de către Romtelecom se înţelegea că investiţiile nu 
vor fi finalizate. Dl. director J. Hubley a declarat ca dacă nu există soluţii referitoare la 
modalitatea de finanţare, atunci aceste investiţii din mediul rural vor fi întrerupte. Se poate 
lua în considerare fondul care va fi pus la dispoziţie furnizorului de serviciu universal şi dacă 
Guvernul va decide se vor continua investiţiile în mediul rural utilizând acest fond. Faţă de 
răspunsul dlui. director, dl. deputat V. Zgonea a declarat ca atâta timp cât Romtelecom nu a 
respectat clauzele contractuale în ceea ce priveşte telefonizarea zonelor rurale, investind în tot 
acest timp profitul în Cosmorom,  şi în plus acum, în 2004, declară că nu are capacitatea de a 
ajunge acolo unde a promis la semnarea contractului, nu se poate aştepta din partea comisiei 
parlamentare la o poziţie favorabilă. 

La solicitarea dlui. deputat O. Petruş de a se preciza firma care a făcut auditul pentru 
Romtelecom în ultimii 6 ani şi în prezent, dl. director J. Hubley a declarat că până acum 
auditul a fost făcut de PricewaterhouseCoopers, iar în prezent Ernst&Young, care se ocupă şi 
de auditul altor companii de profil. 

Dl. deputat M. Fâcă recunoaşte că în momentul de faţă situaţia reţelei este foarte 
proastă, dar a constatat că în ultimul timp s-au făcut investiţii importante în clădiri şi în 
echipamente care nu sunt produse în România. Totodată, se interesează dacă soluţia aleasă de 
managerii societăţii de mărire a tarifului la abonamente are acoperire din momentul în care 
apare un concurent serios sau e o strategie pe termen scurt, bazată pe lipsa de alternativă a 
beneficiarilor. Dl. director J. Hubley a arătat că cei care doresc la fel de mult creşterea 
tarifelor sunt concurenţii Romtelecom, nu pentru a practica preţuri sub acest nivel, ci pentru 
că la nivelul preţurilor actuale piaţa disponibilă este foarte limitată. Un operator îşi instalează 
o reţea proprie pentru a conecta un client profitabil fără a ţine cont şi de posibilii beneficiari 
modeşti aflaţi pe parcurs. În ce priveşte Romtelecom, consideră că este în avantaj din punct 
de vedere financiar să piardă clienţi de 3 euro/lună. În replică, dl. deputat M. Fâcă a 
considerat că această problemă interesează Comisia pentru că este vorba despre un serviciu 
care trebuie să fie disponibil populaţiei, nu numai segmentului de afaceri. Alternativa privind 
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finanţarea din bugetul alocat serviciului universal poate fi discutată numai în momentul în 
care atenţia este focalizată pe asigurarea accesului cetăţenilor la serviciul de bază. 

Dl. deputat V. Popescu a dorit să afle dacă în ipoteza aprobării creşterii tarifelor la 
abonamente banii obţinuţi vor fi folosiţi şi pentru acoperirea datoriilor Cosmorom. Dl. 
director J. Hubley a precizat că în Consiliul de Administraţie s-a hotărât găsirea unei bănci de 
investiţii pentru soluţionarea problemei Cosmorom, iar în ceea ce-l priveşte doreşte să 
găsească o soluţie în termen de 90 de zile. La insistenţa dlui. deputat V. Popescu pentru un 
răspuns concret, dl. director a afirmat că banii nu vor fi folosiţi pentru Cosmorom. 

Dl. deputat Ş. Baban a întrebat în cât timp îşi propune Romtelecom să intre în 
legalitate faţă de ANRC. Dl. director J. Hubley a arătat că dacă întrebarea se referă la 
soluţionarea în instanţă, nu poate preciza un termen, deoarece nu există precedent. 

Dl. deputat A. Sassu a dorit să facă un comentariu referitor la o altă clauză din 
contractul de privatizare a Romtelecom, prin care se oferea exclusivitate în utilizarea benzii 
de 1800 MHz societăţii Cosmorom, în condiţiile actuale acest fapt fiind considerat o blocare 
a acestei benzi. De asemenea, a sugerat Consiliului de Administraţie să examineze această 
situaţie, iar referitor la achiziţionarea produsului de facturare să existe mai multă 
transparenţă. 

În continuare, dl. director J. Hubley a făcut o prezentare a situaţiei economico-
financiare a Romtelecom. Dl. deputat V. Popescu a întrebat dacă există o strategie având în 
vedere faptul că o parte din scăderea veniturilor se datorează acaparării traficului de la 
Romtelecom de către operatorii de telefonie mobilă, considerând că traficul operatorilor 
mobili tinde să pericliteze traficul Romtelecom, şi a sugerat revizuirea strategiei în vederea 
găsirii unei soluţii mai ieftine pentru ieşirea către internaţional (înlocuirea ieşirii prin Salonic 
cu soluţia oferită de SNR). Dl. director P. Bakker consideră că Romtelecom nu-şi poate baza 
finanţarea numai pe banii proveniţi din convorbirile internaţionale, ci trebuie să se orienteze 
şi spre abonamente şi traficul local. Cheltuielile aferent traficului internaţional nu sunt 
determinate atât de transport, cât mai mult de terminal.  

Dl. preşedinte I. Smeeianu, analizând datele furnizate referitoare la trafic, a întrebat de 
unde rezultă profitul Romtelecom, întrebare susţinută şi de dl. deputat A. Sassu. Dl. director 
J. Hubley a precizat că prezentarea făcută s-a concentrat pe serviciile telefonice de bază, unde 
au înregistrat profit în traficul interurban şi internaţional, dar pe lângă acestea mai există şi 
alte servicii profitabile, cum ar fi ISDN, liniile închiriate, etc. 

Dl. deputat Ş. Baban a dorit să afle dacă s-a prevăzut o cifră minimă referitoare la 
numărul de salariaţi necesari pentru funcţionarea Romtelecom. Dl. director J. Hubley a 
precizat că obiectivul este atingerea unei eficienţe de 300 de linii/salariat la sfârşitul anului 
2006. Dl. deputat V. Popescu a solicitat informaţii referitoare la politica de disponibilizare de 
personal, în sensul precizării categoriilor profesionale şi a eşalonării în timp, iar dl. deputat Ş. 
Baban a întrebat dacă există normative interne în susţinerea disponibilizării. Dl. director J. 
Hubley a precizat că în acest moment se lucrează la elaborarea obiectivelor şi la stabilirea 
indicatorilor esenţiali de performanţă. Dl. deputat I. Andrei a adăugat că în prezent se 
lucrează la elaborarea normativelor de personal în conformitate cu legislaţia în vigoare. În ce 
priveşte indicatorul de eficienţă de 300 linii/salariat poate fi atins cu condiţia schimbării 
reţelei. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian a propus abordarea punctului 4 din ordinea de zi. Dl. 
director J. Hubley a precizat că în urma discuţiilor din Consiliul de Administraţie s-a convenit 
ca banca de investiţii Citibank să fie partenerul pentru găsirea unei soluţii pentru Cosmorom. 

Dl. deputat V. Popescu a întrebat în ce fel va putea recupera Romtelecom banii 
investiţi în Cosmorom, întrebare la care dl. director J. Hubley nu a putut oferi un răspuns. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian a dat cuvântul reprezentanţilor ANRC pentru abordarea 
ultimului punct pe ordinea de zi. Dra. vicepreşedinte A. Hîrţan consideră că Romtelecom a 
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avut o atitudine cooperantă faţă de deciziile luate în procesul de reglementare. Au existat şi 
plângeri din partea operatorilor, privind întârzieri în negocierea contractelor de 
interconectare, în special referitoare la punerea la dispoziţie a contractului cadru şi la 
prezentarea tarifelor, precum  şi unele întârzieri în implementarea acordurilor, inclusiv prin 
condiţionarea deschiderii legăturii de interconectare de acceptarea unor clauze abuzive în 
acordurile de interconectare. Dl. director S. Agapi a dorit să precizeze că unele întârzieri s-au 
datorat faptului că noii operatori intraţi pe piaţă deţineau echipamente diverse, fiind necesare 
analize pentru realizarea interconectării, iar altele s-au datorat unor chestiuni birocratice, dar 
în final toate acestea au fost rezolvate, inclusiv cele legate de precizarea tarifelor. 

 
În data de 18.02.2004, ca urmare a solicitării venite din partea Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci de a redacta un raport comun de respingere a proiectului de Lege privind 
stimularea industriei de tehnologia informaţiei (PL nr.444/17.09.2002), cu care cele două 
comisii au fost sesizate în fond, biroul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a transmis o adresă prin care a solicitat organizarea unei întâlniri a membrilor 
Birourilor celor două comisii, la care să fie invitaţi Ministrul Finanţelor şi Ministrul 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, pentru a stabili de comun acord modul de 
abordare a proiectului. 

Restul timpului afectat proiectului de lege privind arhivarea electronică a fost utilizat 
pentru studiu individual privind legislaţia comparată. 

 
Următoarele şedinţe ale Comisiei vor avea loc marţi, 24.02.2003 şi miercuri, 

25.02.2004, ora 14.00. 
 
 

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
Varujan Pambuccian                      Victor Dobre 

 
 
 


