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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 17 decembrie 2019 

 
 

1. PLx nr.145/2019 - Proiectul de Lege privind activităţile de transport alternativ 
cu un vehicul cu conducător auto „VTS” 

 
La lucrările ședinței comune a Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 17 decembrie 2019, 
din partea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost prezenți 11 
deputați. 

Ședința comună a fost condusă de domnul Nicușor Halici președintele Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

 
 În ședința Plenului Camerei Deputaților din 4 decembrie 2019 s-a hotărât retrimiterea 
proiectului de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător 
auto „VTS” Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în vederea 
reexaminării și depunerii unui nou raport comun. Termenul pentru depunerea raportului 
comun suplimentar:18 decembrie 2019. 

În data de 26 iunie 2019 cele 5 comisii sesizate în fond au depus raportul de adoptare 
a proiectului de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător 
auto „VTS”.  
 În data de 22 octombrie 2019 Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor au depus raportul comun de adoptare a 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2019 privind 
activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto (PLx nr. 406/2019) cu 
același obiect de reglementare cu al proiectului de Lege privind activităţile de transport 
alternativ cu un vehicul cu conducător auto „VTS” (PLx nr.145/2019). Pe 7 noiembrie 2019 
acest proiect de lege a devenit Legea nr.204/2019. 
 Pentru a evita dubla reglementare membrii celor 4 comisii au adoptat, cu unanimitate 
de voturi, un raport preliminar de respingere a proiectului de Lege privind activităţile de 
transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto „VTS” care va fi înaintat Comisiei 
pentru transporturi și infrastructură. 
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2.Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)  

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 

de 17 decembrie 2019 au fost prezenți 13 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) domnul Sorin 
Mihai Grindeanu – preşedinte, domnul Eduard Lovin - vicepreședinte, domnul Bogdan Iana – 
vicepreședinte, doamna Gabriela Stănoiu – director economic, Laura Zgonea – secretar 
general și domnul Marius Săceanu – director juridic. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.14, 
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia pentru comunicații și 
tehnologia informației din Senat, au fost sesizate de către cele două Birouri permanente 
reunite în şedinţa comună din data de 11.12.2019, pentru a dezbate şi aviza proiectul 
Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Domnul președinte a precizat că membrii Comisiei 
pentru comunicații și tehnologia informației din Senat au dezbătut și au aprobat, în data de 16 
decembrie 2019, proiectul Bugetului ANCOM pe anul 2020 cu un amendament respins. 
  În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Sorin Mihai 
Grindeanu – președintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM)  pentru a prezenta proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Autorității pe anul 2020. 

Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că ANCOM administrează şi 
gestionează resursele limitate din domeniul comunicaţiilor electronice, incluzând spectrul de 
frecvenţe radio, resursele de numerotaţie şi alte resurse tehnice asociate, reglementează piaţa 
de comunicaţii electronice şi servicii poştale din România şi monitorizează benzile de 
frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală. În scopul exercitării în teritoriu a 
competenţelor sale, ANCOM are structuri teritoriale fără personalitate juridică, stabilite prin 
decizie internă a preşedintelui ANCOM. În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din 
OUG nr.22/2009, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, 
finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri 
proprii. Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru 
realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exercițiului financiar 2020. Acesta este construit 
pe credite de angajament și credite bugetare pentru fiecare cod al clasificației bugetare, iar 
angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale/multianuale se va face în limita 
creditelor de angajament, plata urmând să se realizeze din creditele bugetare. Bugetul 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2020 se 
stabilește la venituri în sumă de 381.621 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 466.556 mii lei 
credite de angajament și 422.227 mii lei credite bugetare, cu un deficit de 40.606 mii lei. 
Deficitul de 40.606 mii lei va fi acoperit din excedentul anilor precedenți. Numărul maxim de 
posturi propuse spre finanțare în anul 2020 este de 750. Pentru cheltuielile de personal a fost 
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prevăzută  suma de 168.206 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare 
care cuprinde cheltuieli salariale în bani în valoare de 163.356 mii lei, cheltuieli salariale în 
natură în sumă de 1.088 mii lei și contribuții în valoare de 3.762 mii lei. Cheltuielile cu 
bunurile și serviciile sunt prevăzute pe cele două nivele: creditele de angajament și creditele 
bugetare, în sumă 52.288 mii lei, respectiv de 55.973 mii lei. Valoarea cheltuielilor 
reprezentând, ”Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) - 55.02” 
propusă pentru anul 2020 este de 1.481 mii lei și conține: contribuţia anuală a României la 
bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor în sumă de 318.000 franci elvețieni, în 
conformitate cu prevederile OG nr. 20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul 
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și contribuția la Grupul Reglementatorilor 
Independenți – IRG în cuantum de 15.878 euro pe care ANCOM are obligația să o plătească 
în calitate de membru, în conformitate cu Statutul IRG. Suma totală destinată asigurării 
asistenței sociale a personalului ANCOM pentru anul 2020 este de 7.355 mii lei, din care: 
7.265 mii lei, reprezintă ajutoare sociale în numerar și 90 mii lei reprezintă tichete de creșă și 
tichete sociale pentru grădiniță. Creditele bugetare în cuantum de 1.096 mii lei sunt destinate 
plății despăgubirilor civile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive (250 mii lei) și plății 
sumelor aferente persoanelor cu handicap (846 mii lei). Pentru cheltuielile de capital – active 
nefinanciare (titlul XIII. 71) în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au fost prevăzute 
credite de angajament în cuantum de 236.130 mii lei și creditele bugetare în cuantum de 
188.116 mii lei, reprezentând 44,56% din totalul cheltuielilor prevăzute pentru 2020. 
Totodată, prin proiectul bugetului Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2020 au fost alocate fondurile bugetare atât pe creditele de 
angajament cât și pe creditele bugetare în valoare de 141.556 mii lei necesare realizării 
proiectului de investiții „Achiziție sediu pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații” a cărui notă de fundamentare a fost aprobată prin H.G. 
390/2019, potrivit prevederilor art.38 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, reprezentând 33,53% din totalul cheltuielilor 
planificate pentru 2020 și 75,25% din totalul cheltuielilor de capital. Creditele bugetare 
prevăzute la 71.01.30 – alte active fixe (active necorporale) sunt de 10.472 mii lei, fiind mai 
mici cu 9,26%  față de prevederile anului 2019. Din fondurile propuse pentru 2020 la acest 
alineat ANCOM şi-a propus să asigure dezvoltarea sistemului informatic prin implementarea 
în principal a următoarelor proiecte: aplicații software pentru dotarea Laboratorului pentru 
Încercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Radio de la 
Prejmer; extinderea SIIGSR cu funcțiuni pentru autorizarea generală și numerotație; sistem 
de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente; upgrade software 
autospeciale de monitorizare și goniometrie; upgradări a unor aplicații deținute de ANCOM; 
aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali; 
licențele pentru Sistemul de Interoperabilitate PKI și recunoaștere a semnăturilor electronice; 
diverse licenţe pentru produse software. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă a fost plătită vreo sumă 
pentru noul sediu și dacă există vreun termen de la care va înceta plata chiriei a actualului 
sediu sau dacă acesta va fi păstrat în continuare. 
 Domnul președintele Sorin Mihai Grindeanu a menționat că nu s-a plătit nicio sumă 
pentru noul sediu. Există o procedură în derulare, respectiv definitivarea caietului de sarcini 
pentru licitație. Sediul actual nu va fi păstrat. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că la cheltuielile de personal execuția 
preliminară pe anul 2019 este de 140.257.263 mii lei, estimarea pe anul 2020 este de 
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168.206.000 mii lei , iar estimarea pe anul 2021 este de 345.286.284 mii lei. Este o creștere 
semnificativă și a întrebat cum se explică acest fapt. 
 Reprezentanții ANCOM au precizat că s-a produs o eroare în calculul estimărilor pe 
anul 2021. În ceea ce privește anul 2019 pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 
152.906 mii lei. Execuția preliminară pe 2019 este de 140.257.263 mii lei rezultând o 
economie de aproximativ 12.649 mii lei și se datorează următorilor factori: nu toate posturile 
propuse spre finanțare în anul 2019 au fost ocupate, iar cele care au fost ocupate au fost 
ocupate în diferite perioade ale anului. De asemenea, sunt contracte individuale de muncă 
suspendate pentru creștere și îngrijire copil. Creșterea cheltuielilor de personal pe anul 2020 
este de 10,1%. În prezent sunt ocupate 706 posturi din 720 bugetate. Organigrama ANCOM 
prevede 843 de posturi. Necesarul de posturi cerut de direcțiile regionale și oficiile județene a 
fost de 76 posturi din care au fost aprobate 30 de posturi tehnice. Au fost propuse spre 
finanțare în anul 2020 un număr total de 750 de posturi. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că rezultă o creștere a salariului mediu cu 
12-14%. 
 Reprezentanții ANCOM au menționat că, creșterea cheltuielilor de personal este de 
10,1% din care 7,5% creșteri salariale rezultate în urma negocierii Contractului colectiv de 
muncă și 2,5 % posturi noi. 
 Domnul deputat Anton Anton a întrebat când se finalizează caietul de sarcini pentru 
achiziționarea noului sediu. 
 Domnul președintele Sorin Mihai Grindeanu a menționat că, caietul de sarcini este 
finalizat în prezent în proporție de 90% și că într-o săptămâna va fi finalizat 100%. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că au avut loc creșteri salariale  
semnificative la ANCOM în ultimii ani și a propus conducerii ANCOM ca sume din 
excedentul existent în conturile ANCOM să fie folosite pentru finanțarea de proiecte. 
 Domnul președintele Sorin Mihai Grindeanu a menționat că a propus Guvernului să se 
folosească o parte din excedentul bugetar al Autorității pentru finanțarea unor investiții în 
proiecte de telecomunicații dedicate pieței din România. Ministerul Justiției nu și-a dat avizul 
pentru acest lucru, motivând că ANCOM nu este în subordinea Guvernului, ci este o 
autoritate independentă și Guvernul nu poate dispune de sumele din conturile unei autorități 
independente. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că susține amendamentul 
propus de domnul senator Mircea Vasile Cazan prin care se propune plafonarea salariilor la 
valoarea anului 2019. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a întrebat dacă acest amendament afectează sporurile 
pe care le primesc angajații ANCOM. 
 Reprezentanții ANCOM au precizat că acest amendament nu afectează sporurile ci 
salarii de bază ale angajaților. Creșterea salarială a fost prevăzută în Contractul colectiv de 
muncă care a intrat în vigoare în data de 10 decembrie 2019.  
 Doamna deputat Venera Popescu a precizat că inflația este preconizată a fi de 4,2%, 
iar o creștere a salariilor cu 7,5% nu reprezintă o majorare semnificativă având în vedere că în 
ANCOM lucrează specialiști foarte buni. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot amendamentul domnului senator 
Mircea Vasile Cazan. Cu 4 voturi pentru și 9 voturi împotrivă amendamentul a fost respins. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot proiectul Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri 
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s-a hotărât întocmirea unui raport de adoptare a proiectului bugetului ANCOM pe anul 2020 
cu un amendament respins. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Cătălin Drulă 
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