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asupra bugetului anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2009 

 

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 5 mai 2009, pentru a dezbate 

şi aviza bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2009. 

La analiza bugetului au participat din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale, domnul director Daniel Breaz, iar din partea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: domnul Marinescu Cătălin – preşedinte, 

domnul Tabără Ovidiu – director şi doamna Cionca Cornelia – şef departament. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru 

realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2009. 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 în principal din tariful de utilizare a 

frecvenţelor spectrului radio, din tariful de monitorizare al serviciilor de comunicaţii 

electronice şi serviciilor poştale şi din tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie, 

înregistrând o creştere de 25,86% faţă de anul 2008. Cheltuielile totale prevăzute a se efectua 

pentru anul 2009 înregistrează o reducere procentuală de 6,64% faţă de 2008.   

Cele două Comisii reunite în şedinţa de lucru din 26 mai 2009 au hotărât cu majoritate 

de voturi a membrilor prezenţi să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea 

bugetului anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2009, în forma prezentată 

de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

 

      VICEPREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,           

      Valerian Vreme                                                                                   Varujan Vosganian 
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