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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor             26 - 27 mai 2009 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  26 - 27 mai 2009 

 

La lucrările Comisiei din 26 mai au fost prezenţi: Valerian Vreme, Gheorghe 

Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Clement Negruţ, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian 

Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi: domnul deputat  Relu Fenechiu şi domnul deputat Dan Nica - 

ministru.  

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Valerian Vreme. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor a figurat următoarea problemă:     

 Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2009 (raport) 

 

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 Cătălin Marinescu – preşedinte, 

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

În deschiderea şedinţei, domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a dat cuvântul 

domnului Cătălin Marinescu, preşedinte ANCOM, pentru susţinerea proiectului de buget.  
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Conform celor prezentate, bugetul de venituri şi cheltuieli cuprinde resursele 

financiare pentru realizarea obiectivelor ANCOM în 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 din: tariful de utilizare a frecvenţelor 

spectrului radio, tariful de monitorizare al serviciilor de comunicaţii electronice şi serviciilor 

poştale, tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie, donaţii, legate şi sponsorizări, credite 

interne şi externe contractate în condiţiile legii precum şi din alte venituri ce se pot realiza 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Veniturile totale previzionate, în sumă de 232 000 

mii lei,  înregistrează 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, fiind în valoare de 309 378 mii lei. 

Deficitul în valoare de 77 378 mii lei existent în proiectul de buget se preconizează a 

fi acoperit din excedentul de 304 951 mii lei al anilor precedenţi.  

În discuţiile care au urmat, domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că 

proiectul de buget este bine întocmit, făcând următoarele recomandări pentru noua conducere 

ANCOM: elaborarea unui act normativ prin care să se reglementeze finanţarea Sistemului 

Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112, SNUAU; elaborarea unei strategii clare şi 

eficiente care să asigure accesul la comunicaţii şi pentru populaţia defavorizată, care trăieşte 

în zone neinteresante din punct de vedere economic pentru operatori; redimensionarea 

numărului salariaţilor ANCOM, printr-o organizare eficientă a autorităţii.  

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Zoicaş solicită răspunsuri din partea conducerii 

ANCOM referitoare la: slaba creştere a veniturilor preconizate pentru 2009; posibilitatea 

diminuării cheltuielilor cu salariile; justificarea cheltuielilor privind consultanţa şi expertiza; 

justificarea cheltuielilor privind pregătirea profesională; necesitatea renegocierii chiriilor în 

contextul valorilor actuale ale pieţei.  

Domnul preşedinte Cătălin Marinescu precizează că taxa de monitorizare percepută 

de către ANCOM este direct proporţională cu veniturile operatorilor. Totodată, în acest an se 

onorează unele sume prevăzute a fi cheltuite prin bugetele anterioare. Numărul personalului a 

fost redus de la 811 la 740 persoane, iar politica de salarizare se face în conformitate cu 

Contractul colectiv de muncă aprobat la sfârşitul anului 2008. ANCOM are printre atribuţiile 

sale şi pe cea de realizare de studii, pentru care este necesară expertiza unor specialişti cu 

înaltă calificare în domeniul comunicaţiilor electronice. Suma alocată pregătirii profesionale 

va susţine participarea salariaţilor instituţiei la cursuri de perfecţionare/ specializare atât în 
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ţară cât şi în străinătate, fiind impusă de necesitatea alinierii la legislaţia şi practicile Uniunii 

Europene.  

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Zoicaş a solicitat conducerii ANCOM să prezinte 

Comisiei o nouă variantă a proiectului de buget, diminuat în punctele indicate, urmând ca 

dezbaterea acestuia să se amâne pentru o şedinţă ulterioară. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian atrage atenţia că ANCOM nu este o instituţie 

finanţată de la bugetul de stat. ANCOM va trebui să aplice o strategie prin care să atragă şi să 

păstreze specialiştii, în condiţiile în care marii operatori prezintă oferte financiare foarte 

avantajoase.  

Domnul secretar Matei Brătianu consideră că salariile personalului ANCOM nu sunt 

foarte mari, existând prevăzută şi o majorare salarială, ceea ce este în conformitate cu politica 

sindicatelor din domeniu. Precizând că nu este împotriva proiectului de buget, solicită totuşi 

prezentarea unei situaţii comparative a veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 2008 şi 2009 şi 

propune o nouă dezbatere pentru data de 9 iunie.  

Domnul vicepreşedinte Valerian Vreme precizează că nu are obiecţii referitoare la 

proiectul de buget, ci doar recomandarea ca pe viitor să se urmărească reducerea cheltuielilor 

cu chiriile, atât prin analiza pieţei, cât şi prin achiziţionare de spaţii. 

Doamna deputat Liana Dumitrescu este de acord cu proiectul de buget şi consideră că 

o amânare poate să întârzie foarte mult aprobarea bugetului în plenul celor două Camere 

reunite. Totodată, atrage atenţia că acest proiect de buget are la bază un Contract colectiv de 

muncă semnat în anul 2008 de către o altă conducere, actuala conducere fiind pusă în 

imposibilitatea nerespectării prevederilor acestuia în momentul de faţă şi că, în condiţiile 

apariţiei noii legislaţii privind salarizarea, acest subiect va putea fi reanalizat.  

În finalul dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a supus la vot cele 

două variante: refacerea proiectului de buget conform celor discutate, respectiv aprobarea 

proiectului de buget în forma prezentată de ANCOM.  

În urma votului referitor la aprobarea proiectului de buget în forma prezentată de 

ANCOM s-au constat următoarele: din cei 12 membri prezenţi ai Comisiei, 3 deputaţi au 

votat împotrivă, un deputat s-a abţinut şi 8 deputaţi au votat pentru aprobare. 

Cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi a fost aprobat proiectul de buget în forma 

prezentată de ANCOM  

 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 
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