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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 10 mai 2017 

 
 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 
fost prezenți: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela-Viorela, Apjok Norbert, Popescu Pavel, 
Moagher Laura-Mihaela, Anton Anton, Sămărtinean Cornel-Mircea, Socotar Gheorghe-
Dinu. Au fost absenţi: Popescu Mariana-Venera, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, 
Pambuccian Varujan, Varga Glad-Aurel. 
            Domnul deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel a fost înlocuit de către domnul 
deputat Vlad Duruș, iar domnul deputat Pop Andrei a fost înlocuit de către domnul 
deputat Petre-Marin Manole. 

La lucrările ședinței a participat, în calitate de invitat, domnul Tiberiu Gîndu din 
partea Asociației Naționale a Internet Service Providerilor din România (ANISP). 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. Plx nr. 183/2017 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM); 

 
2. Diverse. 

 
 Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cătălin 
Drulă,  președintele comisiei. 
  

1.   Plx nr. 183/2017 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 



Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) 
 

Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că în 
conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Camera Deputaţilor este prima 
Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de 
urgenţă, cu observaţii şi propuneri.  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în 
sensul prevederii ca preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai ANCOM să fie numiţi la 
propunerea Guvernului, de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor 
prezenţi. În continuare domnului președinte Cătălin Drulă a precizat că în Nota de 
fundamentare a ordonanței de urgență se prevede că măsura este justificată de necesitatea 
corelării între statutul juridic al ANCOM, de autoritate administrativă autonomă, cu 
personalitate juridică, aflată sub control parlamentar și modalitatea de numire a 
conducerii acestei autorități. Preambulul ordonanței de urgență nu cuprinde explicarea 
urgenței reglementării, menționându-se doar faptul că reglementarea se impune în 
considerarea necesității revizuirii modalității de desemnare a conducerii ANCOM și că 
neadoptarea soluțiilor propuse ar determina dificultăți în activitatea acestei autorități. 
Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale (ex.Decizia nr.1008/2009) – ”pentru 
emiterea unei ordonanțe de urgență este necesară existența unei stări de fapt obiective, 
cuantificabile, independente de voința Guvernului, care pune in pericol un interes 
public.” Prin urmare domnul președinte Cătălin Drulă consideră că nu se justifică 
adoptarea unei ordonanțe de urgență. De asemenea, domnul  președinte Cătălin Drulă a 
reclamat lipsa de transparență în adoptarea acestui act normativ.  

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Tiberiu 
Gîndu din partea Asociației Naționale a Internet Service Providerilor din România 
(ANISP), pentru a-și prezenta punctul de vedere. 

Domnului Tiberiu Gîndu a menționat că asociația pe care o reprezintă nu a fost 
consultată cu privire la acest act normativ, și că Industria resimte nevoia de reglementare 
care, în ultimii ani, datorită interimatului de la conducerea ANCOM s-a realizat mai lent. 
De exemplu, ANCOM are un rol important în punerea în aplicare a prevederilor legii 
nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, 



precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de 
comunicații electronice, iar în acest moment ANCOM este în întârziere cu deciziile de 
punere în aplicare a legii nr.159/2016. Prin urmare ANISP își dorește o conducere stabilă 
la ANCOM. 

Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică a menționat, referitor la excluderea 
Președintelui României de la numirea conducerii ANCOM, faptul că au existat două 
propuneri de candidați ale Guvernului la funcția de președinte al ANCOM înaintate 
Președintelui României, iar Președintele nu a luat nicio decizie. Doamna deputat Ionela 
Viorela Dobrică  consideră că cel mai important lucru este ca persoana care ocupă funcția 
de președinte al ANCOM să fie o persoană competentă cu studii și experiență în 
domeniu. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că a existat o singură propunere de 
candidat la funcția de președinte al ANCOM înaintată de Guvernul condus de domnul 
Victor Ponta. 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că personalul ANCOM este 
în situația de a nu-și primi salariile deoarece, conform prevederilor legale, președintele 
ANCOM este ordonator principal de credite. Acest lucru justifică urgența adoptării 
acestui act normativ. Pe de altă parte, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar consideră 
că se face un act reparator cu această ordonanță de urgență, respectiv numirea de către 
Parlament la propunerea Guvernului a preşedintelui şi a celor doi vicepreşedinţi ai 
ANCOM cum se întâmplă și în cazul altor autorități de reglementare care se află sub 
control parlamentar, de exemplu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul 
Energiei (ANRE). 

Domnul deputat Pavel Popescu menționat faptul că în ultimii doi ani a existat o 
singură propunere de candidat la funcția de președinte al ANCOM înaintată de Guvern în 
noiembrie 2015, respectiv domnul Alexandru Petrescu. De asemenea, domnul deputat 
Pavel Popescu a precizat că nu înțelege urgența adoptării acestui act normativ având în 
vedere că interimatul la conducerea ANCOM datează de 2 ani, și consideră că,  dacă se 
dorea rezolvarea situației se putea face de mult timp astfel încât să nu se ajungă la criza 
actuală.  

Domnul deputat Anton Anton a precizat că s-a ales formula de numire a 
conducerii ANCOM de către Parlament pentru a fi în acord cu numirile care se fac la 
celelalte autorități de reglementare aflate sub control parlamentar. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că are două observații, prima 
constând în faptul că nu a existat o propunere de candidat din partea Guvernului 
Grindeanu, iar a doua observație este că numirea de către Parlament a conducerii 
ANCOM la propunerea Guvernului nu asigură o independență politică mai mare a 
ANCOM având în vedere faptul că Guvernul este sprijinit de o majoritate parlamentară. 
În opinia domnului președinte Cătălin Drulă numirea de către Președintele României a 
conducerii ANCOM ar asigura o independență politică mai mare a autorității. Având în 



vedere cele menționate domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport 
de respingere a ordonanței de urgență. Cu 3 voturi pentru (Cătălin Drulă, Pavel Popescu, 
Vlad Duruș care l-a înlocuit pe domnul deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel) și 7 
voturi împotrivă (Dobrică Ionela-Viorela, Moagher Laura-Mihaela, Anton Anton, 
Sămărtinean Cornel-Mircea, Socotar Gheorghe-Dinu, Apjok Norbert, Petre-Marin 
Manole care l-a înlocuit pe domnul deputat Pop Andrei) propunerea a fost respinsă.   
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus dezbaterii o serie de 
amendamente astfel: 

1. S-a propus ca președintele și cei 2 vicepreședinți ai ANCOM, să fie numiți prin 
hotărâre de către cele două camere ale Parlamentului, pe baza propunerii 
Guvernului, fiind necesară nominalizarea actului prin care se face numirea. 
Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

2. Pentru claritate s-a propus ca, candidații la funcțiile de președinte și vicepreședinți 
să fie audiați de Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
Camera Deputaților împreună cu, Comisia economică, industrii și servicii din 
Senat având în vedere faptul că ANCOM este autoritate independentă aflată sub 
control parlamentar, iar cele două comisii avizează bugetul de venituri și 
cheltuieli al ANCOM și adoptă un raport asupra raportului anual de activitate al 
ANCOM. 
Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

3. Pentru evitarea apariției unor blocaje în activitatea instituției generate de lipsa 
unui reprezentant legal în perioada scursă între vacantarea funcției de președinte 
și numirea de către Parlament a unei persoane care să ocupe această funcție, s-a 
propus ca atribuțiile să fie exercitate temporar de persoana care ocupă cea mai 
înaltă funcție în autoritate. 

 Domnul deputat Cornel Sămărtinean a specificat faptul că prevederile 
amendamentului trebuie cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al 
ANCOM și nu în lege. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că a propus acest amendament 
pentru a se evita pe viitor o criză de genul celei prezente, având în vedere că, în 
conformitate cu prevederile art.12 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii, președintele ANCOM este ordonator principal de credite, prin urmare tot 
în lege trebuie prevăzut ca în situația vacantării funcției de președinte, atribuțiile 
președintelui ANCOM să poată fi exercitate de către persoana care ocupă cea mai înaltă 
funcție de conducere în instituție. 
 Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru (Cătălin Drulă, Pavel Popescu, 
Vlad Duruș care l-a înlocuit pe domnul deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel) și 7 
voturi împotrivă (Dobrică Ionela-Viorela, Moagher Laura-Mihaela, Anton Anton, 



Sămărtinean Cornel-Mircea, Socotar Gheorghe-Dinu, Apjok Norbert, Petre-Marin 
Manole care l-a înlocuit pe domnul deputat Pop Andrei). 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot raportul de adoptare 
a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 
pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii, cu amendamentele admise redactate în Anexa nr.1 și amendamentele 
respinse redactate în Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport. 
Cu 6 voturi pentru (Dobrică Ionela-Viorela, Moagher Laura-Mihaela, Anton Anton, 
Socotar Gheorghe-Dinu, Apjok Norbert, Petre-Marin Manole care l-a înlocuit pe domnul 
deputat Pop Andrei), 3 voturi împotrivă (Cătălin Drulă, Pavel Popescu, Vlad Duruș care 
l-a înlocuit pe domnul deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel) și 1 abținere (Sămărtinean 
Cornel- Mircea) raportul a fost adoptat. 

 
2. Diverse. 

 Solicitarea Agenției Spațiale Române (ROSA) de organizare în parteneriat cu 
Subcomisia pentru spațiu din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a Conferinței „Programele Europene privind utilizarea tehnologiilor 
spațiale de observare a Pământului, telecomunicații satelitare și poziționare globală”  în 
perioada 5-6 octombrie 2017 la Palatul Parlamentului, sala ”Drepturilor Omului”. 
 Cu majoritate de voturi solicitarea Agenției Spațiale Române (ROSA) a fost 
aprobată. 
  
 

 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                             Cătălin Drulă 
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