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RAPORT COMUN 
asupra Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 

în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2016 
 
 În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele două 
Birouri permanente reunite în şedinţa comună din data de 13 iunie 2017, pentru a dezbate şi întocmi 
raportul comun asupra Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2016. 
 La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM: domnii Eduard Lovin 
și Bogdan Iana vicepreședinți, domnul Cristin Popa Director Executiv și doamna Alina Șumudică 
expert. 
 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este 
instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea 
concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor 
eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.  
 Conform documentului prezentat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, obiectivele strategice ale activității ANCOM în anul 2016 au fost: 
creşterea utilizării serviciilor de acces în bandă largă, îmbunătățirea performanțelor rețelelor de 
comunicații electronice, optimizarea utilizării resurselor limitate ale statului în domeniul 
comunicaţiilor electronice, creșterea beneficiilor și a libertății de alegere pentru utilizatorii finali ai 
serviciilor de comunicații electronice, promovarea concurenței în domeniul comunicațiilor 
electronice și stimularea dezvoltării pieţei serviciilor poştale.  
 În anul 2016 ANCOM a realizat o campanie de verificare a obligațiilor de acoperire 
prevăzute în licențele de utilizare a spectrului de frecvențe radio câștigate în urma licitației 
organizate în anul 2012 și o campanie de determinare a acoperirii cu semnal de telefonie mobilă a 
drumurilor naționale și județene. 
 ANCOM a adoptat în luna august 2016 Strategia ANCOM pentru comunicațiile digitale 
2020, document care, pe baza analizei-diagnostic a situației actuale și a perspectivelor sectorului 
comunicațiilor din România în contextul pieței unice a Uniunii Europene, formulează prioritățile 
strategice și principalele direcții de intervenție pentru administrarea și reglementarea în următorii 5 
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ani a sectorului comunicațiilor electronice. Potrivit Strategiei, în îndeplinirea sarcinilor cu care a 
fost învestită, ANCOM va urmări maximizarea beneficiilor utilizatorilor de comunicații electronice, 
concentrându-și acțiunile pe următoarele priorități strategice: promovarea competitivității rețelelor, 
maximizarea disponibilității serviciilor și fructificarea beneficiilor IP. 
 În ceea ce privește comunicațiile electronice furnizarea reţelelor şi a serviciilor de 
comunicaţii electronice se realizează în România în condiţiile regimului de autorizare generală 
adoptat de către ANCOM. La data de 31 decembrie 2016, Registrul public al furnizorilor de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice înregistra un număr de 1.057 de furnizori de reţele publice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. 
 Referitor la incidentele de securitate, potrivit datelor raportate de furnizori către ANCOM, în 
anul 2016 un incident de securitate a afectat în medie 22.773 de conexiuni. Pentru a sprijini 
furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice în efortul proactiv de a asigura securitatea 
și integritatea rețelelor, ANCOM a publicat în 2016 un Ghid de implementare a măsurilor de 
securitate în domeniul managementului incidentelor. Ghidul se adresează tuturor furnizorilor de 
rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate 
publicului, care au obligația legală de a lua toate măsurile de securitate adecvate pentru a administra 
riscurile la adresa securităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, astfel încât să asigure 
un nivel de securitate corespunzător riscului identificat şi să prevină sau să minimizeze impactul 
incidentelor de securitate asupra utilizatorilor şi reţelelor interconectate. 
 Tot în anul 2016, ANCOM a publicat Raportul privind calitatea serviciului de acces la 
internet pentru anul 2015 - parametrii administrativi. Potrivit acestuia, în anul 2015 furnizorii de 
internet mobil din România au remediat deranjamentele semnalate de utilizatori într-un interval 
mediu de 14 ore, cu 7 ore mai puțin față de valoarea medie raportată în anul 2014 (21 de ore). În 
schimb, durata de remediere a deranjamentelor la internet fix a crescut de la o medie de 25 de ore în 
anul 2014, la o medie de 39 de ore în 2015. Serviciul universal în sectorul comunicațiilor 
electronice reprezintă dreptul fiecărui cetățean european de a avea acces la un set minim de servicii 
de comunicații electronice, disponibile la cerere, la un preț accesibil și la o calitate determinată, 
independent de situarea sa geografică într-un stat membru al Uniunii Europene. Pentru asigurarea 
acestui drept tuturor cetățenilor Uniunii Europene, statele membre au obligația de a adopta măsuri 
corespunzătoare în cazul în care accesul la setul minim de servicii de comunicații nu este asigurat 
prin mecanismele pieței. 
 Anul 2016 a fost cel de-al zecelea an în care furnizorii de rețele publice de comunicații 
electronice și furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului nu au contribuit la acest fond. 
Resursele financiare aflate în contul de serviciu universal sunt administrate de către ANCOM, fiind 
evidențiate în mod distinct în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției. 
 Netograf.ro este aplicația pentru testarea și monitorizarea calității serviciului de acces la 
internet, pusă la dispoziție de ANCOM utilizatorilor finali din România. Aceasta testează calitatea 
conexiunii între echipamentul terminal al utilizatorului final și un server de test conectat la nodurile 
naționale publice de tip internet interexchange. ANCOM publică pe Netograf.ro statistici 
trimestriale și anuale privind calitatea serviciului de acces la internet fix și mobil în România 
experimentată în mod real de utilizatorii din România, defalcate pe operatori. Deși toate testele 
realizate de utilizatori se înregistrează în baza de date a Netograf.ro, pentru ca statisticile să fie 
corecte și relevante și pentru a evita eventuale vicieri ale rezultatelor, anumite teste sunt excluse din 
calcul, pe baza unui set de criterii prestabilite. 
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 Netograf.ro a fost dezvoltat de ANCOM pentru a oferi utilizatorilor din România un 
instrument independent (nu depinde de serverele puse la dispoziție de furnizori și/sau de amplasarea 
acestora), obiectiv (prezintă calitatea serviciului de acces la internet așa cum este ea experimentată 
de utilizatori, aceasta măsurându-se în raport cu un punct unic pentru toți utilizatorii de servicii de 
acces la internet din România) și accesibil gratuit. În anul 2016 utilizatorii români de servicii de 
acces la internet au efectuat peste 182.500 de teste prin intermediul Netograf.ro ce au fost validate și 
utilizate în procesul de generare a statisticilor. Pe baza acestor teste, utilizatorii pot să verifice prin 
intermediul aplicației dacă serviciul de acces la internet contractat se ridică la nivelul de calitate din 
oferta comercială și să compare valorile înregistrate ale parametrilor cu cele obținute de abonații 
altor furnizori. Comparativ cu anul 2015, când aplicația a înregistrat viteze medii de download de 
19,22 Mbps download date internet mobil și 53,22 Mbps download date internet fix, pe parcursul 
anului 2016 s-au înregistrat viteze medii de download de 25,9 Mbps download date internet mobil și 
94,95 Mbps download date internet fix. 
 Veritel.ro, comparatorul de oferte telecom dezvoltat de ANCOM, a oferit și în anul 2016 
utilizatorilor posibilitatea de a verifica online în ce măsură oferta de care beneficiază de la 
furnizorul lor de servicii de telefonie și internet este cea mai potrivită pentru nevoile lor de consum. 
Conform datelor ANCOM, în prima jumătate a anului 2016 utilizatorul mediu de telefonie mobilă și 
internet pe mobil configurat pe Veritel.ro a consumat lunar 499 MB trafic de internet mobil, a trimis 
73 de SMS-uri și a sunat în medie 262 de minute de pe terminalul propriu. De asemenea, 
utilizatorul mediu de telefonie fixă configurat pe Veritel.ro a apelat lunar 78 de minute. 
 În cursul anului 2016, ANCOM a derulat o campanie de informare a publicului asupra 
consecințelor utilizării echipamentelor neconforme. În ultimii ani ANCOM a detectat și soluționat 
sute de cazuri de interferențe prejudiciabile care afectau buna funcționare a serviciilor de 
comunicații electronice, în special a celor de telefonie mobilă. În urma monitorizărilor efectuate de 
specialiștii ANCOM, una dintre principalele surse a interferențelor prejudiciabile în benzile asignate 
prin licenţele de utilizare a spectrului de frecvențe o constituie telefoanele fixe wireless model 
DECT 6.0, fără marcaj CE, deținute de persoane fizice și aflate în funcțiune în locuințe particulare. 
Telefoanele DECT 6.0, provenite în cea mai mare parte din Statele Unite ale Americii sau Canada, 
dar și din Asia, funcționează în benzi de frecvențe utilizate în România în scopul furnizării de rețele 
publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice mobile. 
 În a doua jumătate a anului 2016 ANCOM a implementat harta interactivă online care 
cuprinde măsurători ale câmpului electromagnetic generat de surse de frecvență joasă sau înaltă, 
precum stații radio/TV, GSM, UMTS, WiFi, WiMax sau alte echipamente de emisie-recepție care 
operează în gama de frecvențe 100 kHz – 7 GHz, realizate cu senzori ficși, ca parte a planului său 
anual de măsurători. Utilizatorii pot afla detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al 
intensității câmpului electromagnetic, exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de 
nivelurile reglementate. Măsurătorile sunt realizate de ANCOM respectând recomandările europene 
în domeniu (recomandarea CEPT ECC/REC/(02)04 privind metodele de măsurare a radiațiilor 
electromagnetice neionizante (9 kHz-300 GHz)), rezultatele obținute până în prezent arătând că 
nivelurile de emisie se situează mult sub limitele maxime admise de lege. 
 În ceea ce privește serviciul de urgență 112, ANCOM elaborează reglementări pentru acesta 
cu scopul de a armoniza funcționarea acestui serviciu în România cu prevederile de la nivelul 
Uniunii Europene. Pe parcursul anului 2016 ANCOM a adoptat Decizia nr. 1170/2016 care 
urmărește creșterea calității informațiilor de localizare transmise către Sistemul Național Unic 
pentru Apeluri de Urgență (SNUAU). Decizia prevede, printre altele, faptul că furnizorii de rețele 
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publice mobile de telefonie au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a permite 
transmiterea de către echipamentul terminal către administratorul SNUAU, în maxim 20 de secunde 
de la momentul inițierii apelului, a informației de localizare, respectiv latitudinea și longitudinea 
poziției geografice în care se află echipamentul terminal al apelantului, cel puțin pentru apelurile de 
urgență 112 inițiate de pe terminale mobile care au capabilitățile necesare. În cadrul Comitetului 
Național de Coordonare al activității SNUAU, ANCOM colaborează cu administratorul SNUAU, 
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în vederea stabilirii unui set de parametri cu privire la 
realizarea unor statistici referitoare la calitatea informațiilor de localizare a echipamentelor 
terminale obținute de către administratorul SNUAU, precum și stabilirea unei proceduri de analiză a 
acestor informații. 
 Referitor la reclamațiile utilizatorilor, în anul 2016 ANCOM a primit și soluționat 2.704 
sesizări de la utilizatori. Principala nemulțumire a utilizatorilor de servicii de comunicații 
electronice a vizat în anul 2016 relația contractuală cu furnizorii, ANCOM primind reclamații cu 
privire la condițiile de încetare a contractului (respectiv 17% din totalul reclamațiilor primite), 
facturarea acestor servicii (respectiv 11%), încheierea și derularea contractelor la distanță (respectiv 
8%), informarea necorespunzătoare de către furnizori (respectiv 7%) și implementarea ofertei 
(respectiv 5%). Totodată, 19% din totalul reclamațiilor primite de ANCOM în anul 2016 au vizat 
serviciile poștale, iar 9% au privit serviciul de portabilitate a numerelor. Din cele 2.704 petiții 
primite de ANCOM, 2.331 au fost adresate de persoane fizice, iar restul de 373 au fost înaintate de 
persoane juridice. Un număr de 70 de petiții au fost clasate în anul 2016 și 45 au fost redirecționate 
către alte instituții. 
 Autorizarea generală a furnizorilor de servicii poştale s-a realizat pe parcursul anului 2016 
în conformitate cu dispoziţiile Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 2858/2007 privind regimul de 
autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, modificată şi completată prin Decizia 
preşedintelui ANCOM nr. 891/2009 şi, respectiv, prin Decizia preşedintelui ANCOM nr. 513/2013.
 La data de 31 decembrie 2016, erau autorizaţi pentru a furniza servicii poştale şi înscrişi în 
Registrul public al furnizorilor de servicii poştale 427 de furnizori. Dintre aceștia, 405 persoane 
aveau dreptul de a furniza servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, iar 415 persoane 
aveau dreptul de a furniza servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal. 
 Conform datelor colectate de ANCOM aferente evoluţiei pieţei serviciilor poştale în anul 
2015 și publicate în anul 2016, piaţa s-a stabilizat atât din punct de vedere al numărului de furnizori 
autorizaţi, cât şi din cel al numărului furnizorilor activi, fluctuațiile fiind sub 5%. Valoarea totală a 
pieței serviciilor poștale realizată în anul 2015 a fost de 2.401.896.474 lei, în creștere cu 4,4%, 
primii zece furnizori de volum mare de pe piața de servicii poștale realizând mai mult de 86% din 
total. 
 ANCOM a primit și a soluționat în cursul anului 2016 un număr de 506 petiții care au avut 
ca subiect furnizarea serviciilor poștale Principalele probleme semnalate de utilizatori au fost legate 
de termenul de livrare a trimiterilor (58% din totalul reclamațiilor referitoare la serviciile poștale) și 
pierderea sau deteriorarea trimiterilor poștale (19%). 
 ANCOM administrează întregul spectru radio la nivel național și gestionează în detaliu 
benzile de frecvențe cu statut de utilizare neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, conform 
TNABF. În anul 2016 ANCOM a emis în termen toate licenţele de emisie, licențele de utilizare a 
resurselor de numerotație și deciziile de alocare a resurselor tehnice. Începând cu data de 17 iunie 
2015 emisia pe cale radio terestră a serviciilor de televiziune în sistem analogic în banda 470 – 790 
MHz (UHF) s-a oprit, în timp ce emisia pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de 
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televiziune în sistem analogic, în banda de frecvențe radio 174-230 MHz (VHF), va continua, 
conform prevederilor adoptate de Guvern în anul 2016, cu caracter temporar, până la data de 31 
decembrie 2019. 
 La mijlocul anului 2016 ANCOM a lansat spre consultare publică proiectul de decizie şi 
caietul de sarcini pentru organizarea unei noi licitații în vederea acordării celor două multiplexuri 
naționale de televiziune digitală terestră și celor 26 de multiplexuri regionale și 18 locale nealocate 
în licitațiile anterioare, iar în luna decembrie a lansat cea de-a patra licitație pentru alocarea de 
multiplexuri de televiziune digitală terestră, finalizată în februarie 2017. 
 La începutul anului 2016 au intrat în vigoare cele șase licențe de utilizare a frecvențelor 
radio (trei în banda 3400-3600 MHz și trei în banda 3600-3800 MHz) emise la sfârșitul anului 
2015, după încheierea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare în banda 3400- 
3800 MHz, desfășurate în baza strategiei de utilizare a benzii de frecvente menționate. Prin aceste 
licenţe au fost acordate alocările de subbenzi de frecvenţe radio adjudecate de fiecare câștigător în 
fiecare dintre cele două benzi de frecvențe supuse procedurii de selecție. 
 Până la sfârşitul anului 2016, ANCOM gestiona 18 licenţe de utilizare a frecvenţelor pentru 
staţii de comunicaţii prin satelit destinate transportului către satelit al unor programe de 
radiodifuziune sonoră şi/sau televiziune, prin intermediul cărora erau ridicate la satelit, de pe 
teritoriul României, 138 de servicii de programe de radio şi televiziune, 7 licenţe de utilizare a 
frecvenţelor pentru utilizatori ce deţineau 10 terminale mobile funcţionând în diferite standarde 
INMARSAT. 
 ANCOM își desfășoară activitatea de monitorizare a spectrului în principal în baza Planului 
Anual de Monitorizare (PAM), a campaniilor de monitorizare sau ca urmare a solicitărilor și 
sesizărilor apărute pe parcursul anului. În anul 2016, ANCOM și-a realizat în proporție de 97% 
planul anual de monitorizare a spectrului de frecvenţe radio. 
 Pentru a asigura respectarea normelor legale şi reglementărilor în piaţa de comunicaţii 
electronice și de servicii poștale, ANCOM a efectuat, în anul 2016, 2.869 de acţiuni de control, 
îndeplinindu-și în proporție de 100% planul de control al verificării respectării obligaţiilor de către 
furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și de către furnizorii de servicii poștale. În 
urma acestora, au fost transmise 259 de notificări şi au fost aplicate 358 de avertismente şi 65 de 
amenzi contravenționale, în cuantum total de 1.384.350 de lei. 
 Pentru a respecta obligaţiile României de informare şi comunicare care decurg din 
prevederile Regulamentului (CE) 765/2008, ANCOM a întocmit Programul sectorial de 
supraveghere a pieţei echipamentelor pentru anul 2016 corespunzător legislaţiei europene 
aplicabile, care a fost publicat pe pagina de internet a ANCOM şi transmis Comisiei Europene. Pe 
baza Programului sectorial au fost realizate în anul 2016 un număr de 1.198 de acțiuni de control 
pentru verificarea respectării prevederilor HG nr. 57/2015, ale HG nr. 487/2016 privind 
compatibilitatea electromagnetică și HG nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele 
terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuală a conformității acestora și, ulterior, a 
HG nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio.  
 Laboratorul pentru Încercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a 
Echipamentelor Radio (LICETER), unul dintre cele mai moderne din Europa, lansat în luna 
noiembrie 2014, proiectat conform celor mai înalte standarde în domeniu pentru tipurile de încercări 
acreditate, este situat într-o localitate din centrul României, considerată ca fiind o zonă de ‘liniște 
electromagnetică’, favorabilă și recomandată pentru desfășurarea acestui tip de teste. 
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 În cadrul LICETER, ANCOM poate să verifice dacă produsele aflate la vânzare sau în uz 
sunt conforme cu prevederile directivelor europene în vigoare, din domeniul său de activitate. Este 
un mediu de testare flexibil, care permite efectuarea unei game largi de teste. În prezent, la 
LICETER se poate verifica dacă echipamentele radio (telefoane mobile, echipamente WiFi etc.) 
existente pe piața din România respectă cerința esențială privind protecția sănătății persoanelor 
(SAR – Specific Absorption Rate) și cerința esențială de compatibilitate electromagnetică din 
Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) sau, după caz, ale Directivei 1999/5/CE (Directiva 
R&TTE). De asemenea, se verifică dacă echipamentele electrice și electronice (electrocasnice, 
corpuri de iluminat etc.) îndeplinesc cerinţele esenţiale ale Directivei 2014/30/UE (Directiva EMC).  
 În anul 2016, ANCOM a pregătit şi a obţinut acreditarea Laboratorului pentru o serie de 12 
noi încercări tehnice. Printre încercările nou acreditate se numără măsurarea puterii de ieșire RF, 
măsurarea densității spectrale de putere, măsurarea benzii ocupate (lățimea canalului), măsurarea 
emisiilor nedorite în afara benzii, măsurarea emisiilor nedorite, spurii, pentru echipamentele WiFi 
ce lucrează în benzile de frecvență de 2,4 GHz și respectiv 5 GHz. Totodată au fost acreditate 
următoarele încercări de compatibilitate electromagnetică: măsurarea puterii perturbatoare, 
imunitate la câmpuri electromagnetice, imunitate la perturbații conduse induse de câmpuri de 
radiofrecvență, imunitate la descărcări electrostatice, imunitate la trenuri de impulsuri rapide de 
tensiune, imunitate la unde de șoc, imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată și 
variații de tensiune.  
 ANCOM a acționat pe plan internațional în concordanță cu obiectivele de politică externă 
stabilite la nivel național, în calitatea sa de autoritate publică autonomă și având în vedere atribuțiile 
de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale și de administrare și 
gestionare a resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice, pe care le exercită. 
Conferinţa internaţională din anul 2016 s-a desfășurat sub semnul unei duble aniversări – 25 de ani 
de reglementare modernă a spectrului și 150 de ani de când România a devenit membru al Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT). Cele trei sesiuni ale conferinței au fost dedicate 
retrospectivei activității de gestiune a spectrului de frecvențe, evaluării unor soluții care pot fi 
adoptate de autorități pentru a asigura buna funcționare a serviciilor de comunicații esențiale în 
situații de criză, respectiv analizării eficienței accesului dinamic la resursa de spectru (DSA) ca 
soluție la necesitatea tot mai mare de resurse de spectru cu care se confruntă furnizorii și autoritățile 
de reglementare.  
 În anul 2016 ANCOM a continuat implicarea activă în lucrările Reţelei reglementatorilor de 
telecomunicaţii din ţările francofone, FRATEL, activitate care s-a tradus prin participarea 
reprezentanților ANCOM la evenimentele Rețelei în calitate de vorbitori.  
 În baza obligaţiilor care decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, 
ANCOM şi-a continuat implicarea în structurile comunitare de specialitate – Radio Spectrum 
Committee, Radio Spectrum Policy Group, Postal Directive Committee, ENISA, TCAM etc. La 
nivelul Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice (BEREC), specialiştii 
ANCOM au participat la toate activitățile desfășurate de grup pe parcursul anului 2016, contribuind 
la dezvoltarea de practici comune de reglementare. Concret, experții ANCOM au participat la 
reuniuni de lucru pe teme de reglementare, fiind implicați în colectarea de date, realizarea de 
analize şi redactarea rapoartelor BEREC. ANCOM a continuat implicarea și în activitatea Grupului 
autorităților europene de reglementare din domeniul serviciilor poștale, ERGP.  
 În 2016, ANCOM şi-a continuat implicarea, pe domeniile pe care are atribuţii, în structurile 
tehnice ale Conferinţei Europene pentru Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) – organizaţie europeană 
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înfiinţată în anul 1959, care reuneşte administraţiile de comunicaţii şi autorităţile de reglementare 
din 48 de state europene, România fiind unul dintre membri.  O altă structură importantă pentru 
activitatea internațională a ANCOM o reprezintă „Acordul HCM privind coordonarea frecvenţelor 
cuprinse între 29,7 MHz şi 39,5 GHz pentru serviciul mobil terestru şi serviciul fix”, ANCOM 
asigurând secretariatul grupului tehnic de lucru pentru metoda armonizată de calcul din cadrul 
acestuia. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi (14 voturi pentru) să se supună plenului celor două Camere reunite 
aprobarea Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2016. 
  
 
 

   PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Deputat Senator 

Cătălin Drulă Florin-Vasile Cîțu  
 
 
 

SECRETAR, 

 
 
 

SECRETAR, 
Deputat 

Laura Mihaela Moagher 
Senator 

Vasile –Cristian Lungu 
 

                         
 

         


