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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                         Bucureşti 
şi comunicaţiilor    
                                                                                                     18 februarie 2014 
 

SINTEZA 
 

activităţii Comisiei din18  februarie 2014 
 

           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 18 februarie 2014 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Cornel 
Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Daniel Iane, Ionuţ Cristian Săvoiu,  Diniţă Ion. Au 
fost absenţi: Valerian Vreme, Varujan Pambuccian, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Ion 
Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Iusein Ibram, Titi Holban, Murgu Neagu, Dan Nica.  

 
Pe ordinea de zi din 18 februarie 2014 s-a aflat: 

 
1. Memoriul S.C. URGENT CURIER SRL 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisiei, 

care a fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnii: Adam Adrian, 

Vultur Ioan, Grigori Adrian şi Bălăşescu Emilian din partea S.C. URGENT CURIER 
SRL, iar din partea ANCOM domnii: Eduard Lovin, Marius Săceanu, Bogdan 
Dospinescu, Maradin Gabriel şi doamna Alina Şumudică. 

S.C. URGENT CURIER SRL a transmis comisiei  un memoriu cu privire la 
decizia ANCOM de respingere a cererii de desemnare ca furnizor de serviciu universal 
pentru serviciul „Distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 Kg 
expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.”                                                          

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul reprezentanţilor S.C. 
URGENT CURIER SRL pentru a-şi expune punctul de vedere. 

Reprezentanţii S.C. URGENT CURIER SRL au afirmat că la data de 19.08.2013 
Preşedintele ANCOM a emis Decizia nr.541/2013 privind condiţiile şi procedura de 
desemnare a furnizorului de serviciul universal în domeniul serviciilor poştale. În 
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conformitate cu art.2 din Decizia nr.541/2013, S.C. URGENT CURIER SRL a depus 
cererea prin care solicita desemnarea sa ca furnizor de servicii poştale universale pentru 
două servicii, respectiv distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 
Kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi 
serviciul de trimitere cu valoare declarată având  ca obiect această categorie de colete. În 
urma analizării cererii, ANCOM a respins cererea S.C. URGENT CURIER SRL 
motivând că documentele depuse nu au îndeplinit cerinţele de formă şi eligibilitate 
dispuse prin prevederile legale ale deciziei menţionate. Astfel, conform art.5 alin.(3) din 
Decizia nr.541/2013, S.C. URGENT CURIER SRL trebuia să furnizeze informaţii cu 
privire la numărul anual de reclamaţii întemeiate privind prestarea serviciilor poştale, 
suma despăgubirilor acordate ca urmare a acestor reclamaţii, precum şi numărul anual de 
sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariaţilor furnizorului faţă de utilizatorii 
serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care s-a solicitat desemnarea. În 
ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor stabilite la atr.7 din Decizia 541/2013, ANCOM a 
constatat că potrivit datelor furnizate de către S.C. URGENT CURIER SRL, aceasta 
deţine o reţea poştală proprie constituită din aproximativ 100 de filiale/agenţii, având o 
acoperire de 5500 de localităţi, ceea ce asigură un grad de acoperire a unităţilor 
administrativ teritoriale de pe teritoriul României în procent de 33%. 

Reprezentanţii S.C. URGENT CURIER SRL au afirmat că până la data de 
24.10.2013 societatea nu a fost desemnată ca furnizor de servicii universale pentru cele 
două servicii şi implicit nu puteau preciza un număr de reclamaţii întemeiate sau 
neîntemeiate, suma despăgubirilor acordate, având în vedere că S.C. URGENT CURIER 
SRL nu a prestat acest tip de serviciu universal. În ceea ce priveşte reţeaua poştală 
proprie constituită din aproximativ 100 de filiale/agenţii, având o acoperire de 5500 de 
localităţi, în fapt reţeaua poştală a S.C. URGENT CURIER SRL cuprinde toate 
localităţile de pe teritoriul României, colectarea şi livrarea expediţiilor poştale se face de 
către curieri la adresa expeditorului şi respectiv destinatarului. Cele 5500 de localităţi 
sunt localităţi în care se percep taxe suplimentare în funcţie de numărul de kilometrii, 
modul de calcul al tarifelor fiind o politică de marketing al societăţii.  

În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul 
reprezentanţilor ANCOM pentru precizări. 

Reprezentanţii ANCOM au afirmat că potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din 
OUG nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări, prin 
Legea nr. 187/2013, ANCOM stabileşte condiţiile şi procedura pe care le aplică pentru a 
desemna unul sau mai mulţi furnizori de servicii poştale ca furnizori de serviciu 
universal, precum şi obligaţiile şi condiţiile speciale pe care trebuie să le respecte aceştia 
şi drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal. În cadrul procedurii 
de desemnare, ANCOM se asigură că furnizorul de servicii poştale, care urmează a fi 
desemnat să presteze serviciile din sfera serviciului universal, deţine mijloacele şi 
resursele pentru a putea oferi, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, serviciile 
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pentru care va fi desemnat. În principiu, furnizarea serviciilor din sfera serviciului 
universal trebuie să asigure accesul facil al utilizatorilor la reţeaua poştală publică la 
tarife accesibile, prin asigurarea, în special, a unui număr suficient de puncte de acces şi 
de contact şi o frecvenţă garantată a colectărilor şi livrărilor pe întreg teritoriul României 
sau, după caz, în zona sau zonele pe care a fost desemnat să le acopere cu serviciile din 
sfera serviciului universal. De asemenea, furnizorul de serviciu universal trebuie să 
asigure continuitatea furnizării serviciilor pentru care a fost desemnat în scopul 
satisfacerii nevoilor utilizatorilor, dar şi tratamentul nediscriminatoriu al acestora. 
Desemnarea se realizează în condiţiile Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 541/2013 
privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în 
domeniul serviciilor poştale. În ceea ce priveşte procedura efectivă de desemnare a 
furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, decizia menţionată 
prevede două metode de desemnare: 
a) la cererea furnizorilor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, care 
intenţionează să devină furnizori de serviciu universal, ca urmare a publicării de către 
ANCOM a unui anunţ, pe propria pagină de internet, cu privire la intenţia de desemnare a 
unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal; 
b) din oficiu, în cazurile prevăzute la art. 11 din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 
541/2013. 
Urmând procedura stabilită, ANCOM a publicat la data de 25 septembrie 2013 un anunţ 
de intenţie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal pentru furnizarea 
serviciilor din sfera serviciului universal în domeniul serviciilor poştale. Potrivit acestui 
anunţ, ANCOM a invitat toate persoanele interesate să depună cerere pentru dobândirea 
calităţii de furnizor de serviciu universal ce va avea obligaţia să furnizeze, de la data de 
01 ianuarie 2014 până la data de 31 decembrie 2018, pe întreg teritoriul României, în 
condiţiile stabilite prin legislaţia din domeniul serviciilor poştale, următoarele servicii 
poştale incluse în sfera serviciului universal: 
a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale 
în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect trimiteri de corespondenţă şi 
imprimate; 
b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale; 
c) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în 
greutate de până la 10 kg (inclusiv); 
d) distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara 
teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 
e) serviciul de trimitere recomandată, având ca obiect trimiteri poştale interne şi 
internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a); 
f) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect: 
1. trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) 
prevăzute la lit. a); 
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2. colete poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv); 
3. colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului 
României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. 

Până la împlinirea termenului limită de depunere a cererilor de desemnare, 
respectiv 25 octombrie 2013, ANCOM a înregistrat două solicitări în acest scop din 
partea societăţii S.C. URGENT CURIER SRL şi din partea Companiei Naţionale Poşta 
Română (CNPR). 

Prin cererea depusă, S.C. URGENT CURIER SRL şi-a manifestat intenţia de a 
furniza, în calitate de furnizor de serviciu universal, servicii poştale din sfera serviciului 
universal constând în distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg 
expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, 
respectiv serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect această categorie de 
trimiteri. Totodată, CNPR a depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal 
în vederea furnizării pe teritoriul României a tuturor serviciilor poştale aflate în sfera 
serviciului universal. 

În urma analizării cererii depuse de către S.C. URGENT CURIER SRL, ANCOM 
a respins cererea acestei societăţi, în temeiul art. 8 lit. a) şi d) din Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 541/2013, întrucât documentele depuse nu au îndeplinit cerinţele de formă şi 
eligibilitate dispuse prin prevederile legale ale deciziei anterior menţionate. 

Analizând cererea de desemnare depusă de CNPR, ANCOM, în temeiul 
prevederilor art. 8 lit. a) şi d) din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 541/2013, a decis 
respingerea ca neconformă a cererii de desemnare depusă de CNPR, deoarece aceasta nu 
îndeplinea cerinţele de formă impuse prin dispoziţiile legale, iar, prin informaţiile 
transmise, solicitantul nu asigura respectarea obligaţiei privind cerinţele minime de 
calitate stabilite de cadrul legal în vigoare. 

Ca urmare a înştiinţării solicitanţilor de către ANCOM cu privire la rezultatele 
procesului de analiză a cererilor de desemnare depuse de către aceştia, ANCOM a primit 
o contestaţie din partea societăţii S.C. URGENT CURIER SRL. În vederea soluţionării 
acestei contestaţii, s-a constituit o comisie alcătuită din reprezentanţi ai ANCOM, care a 
analizat argumentele expuse de S.C. URGENT CURIER  SRL în vederea fundamentării 
acestei contestaţii. Rezultatele acestei analize, concretizate prin respingerea contestaţiei 
S.C. URGENT CURIER SRL, atât pentru nerespectarea condiţiilor de formă, cât şi a 
celor de fond, au fost consemnate într-un proces-verbal întocmit de membrii comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, societatea contestatară fiind informată în acest sens. 

Având în vedere că niciuna, dintre cele două societăţi, nu a îndeplinit criteriile 
stabilite, conform dispoziţiilor art. 11 alin. b) din acelaşi act normativ care prevede 
posibilitatea ANCOM de a desemna din oficiu furnizorii de serviciu universal în cazul în 
care niciunul dintre furnizorii de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal care 
au depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la 
art. 4 alin. (2) nu a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal după parcurgerea 
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procedurii prevăzute. În consecinţă, având în vedere necesitatea asigurării furnizării 
serviciului universal pentru toţi utilizatorii de servicii poştale, la un anumit nivel de 
calitate, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, ANCOM a analizat, prin prisma 
criteriilor dispuse de prevederile art. 7 din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 541/2013 
coroborate cu anumite date statistice relevante, capacitatea furnizorilor de servicii poştale 
autorizaţi în România de a respecta obligaţiile ce incumbă furnizorului de serviciu 
universal. Astfel, s-au constatat următoarele: 
- CNPR deţine un număr de peste 5.700 puncte de acces/contact deservite de personal, 
reprezentând un procent de aproximativ 60% din totalul celor deţinute de toţi furnizorii 
de servicii poştale de pe teritoriul României. 
- CNPR poate asigura servicii poştale prin intermediul unui punct de acces/contact 
deservit de personal, în medie, pentru 3.550 de locuitori; 
- CNPR asigură acoperirea întregului teritoriu al ţării, inclusiv în zone rurale slab 
populate sau aflate în condiţii excepţionale din punct de vedere geografic, în timp ce 
activitatea celorlalţi furnizori este concentrată cu precădere în zona urbană. Astfel, peste 
86 % din totalul punctelor de acces/contact ale CNPR deservite de personal se află în 
mediul rural. 
- CNPR deţine 15.847 puncte de acces nedeservite de personal (cutii poştale), respectiv 
38.061 căsuţe poştale, acestea fiind în integralitate în proprietatea CNPR. Raportând 
numărul de locuitori ai României (20.121.641) la numărul cutiilor poştale deţinute şi 
operate de către CNPR rezultă că CNPR asigură, în medie, o cutie poştală la 1.270 de 
locuitori. 

Dat fiind gradul de acoperire al reţelei poştale aparţinând CNPR, ANCOM a 
considerat că CNPR este furnizorul de servicii poştale care realizează cele mai mari 
economii de scară şi de scop, fiind astfel în măsură să susţină un nivel uniform al tarifelor 
pe întreg teritoriul ţării. 
 În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a întrebat care a fost 
obiectul licitaţiei. 
 Reprezentanţii S.C. URGENT CURIER SRL au răspuns că obiectul licitaţiei a 
fost desemnarea unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal pentru prestarea 
unuia sau mai multor servicii din sfera serviciului universal, pe întreg teritoriul naţional 
sau doar pe o parte a acestuia. De asemenea, reprezentanţii S.C. URGENT CURIER SRL 
consideră că motivarea respingerii cererii transmisă de către ANCOM, respectiv faptul că 
“în ceea ce  priveşte capacitatea potenţială a S.C. URGENT CURIER SRL de a asigura 
preluarea şi distribuţia coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 de kilograme 
expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia la un 
anumit standard de calitate pe întreg teritoriul naţional (şi implicit prestarea serviciilor cu 
valoare declarată având ca obiect distribuţia acestor colete) ANCOM are rezerve în a 
considera că densitatea asigurată prin intermediul a 100 de agenţii este în concordanţă cu 
nevoile utilizatorilor şi poate constitui o premisă pentru respectarea obligaţiilor unui 
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furnizor de servicii universale. Astfel în condiţiile în care destinatarul nu este găsit la 
adresă,  S.C. URGENT CURIER SRL păstrează coletul la dispoziţia utilizatorilor în 
vederea predării acestuia în depozitele celor 100 de agenţii aflate pe întreg teritoriul 
României, făcând dificilă preluarea coletelor pentru destinatarii care nu se află în 
proximitatea acestora” pleacă de la premiza eronată de a executa acest serviciu în 
condiţiile CNPR, condiţii complet defavorabile clientului. În ceea ce priveşte rezervele 
ANCOM referitoare la capacitatea S.C. URGENT CURIER SRL de a garanta cel puţin o 
livrare în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână tuturor 
utilizatorilor de pe teritoriul naţional, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, 
reprezentanţii societăţii consideră că această speculaţie nu este motivată având în vedere 
că această societate desfăşoară numai servicii poştale ca unic domeniu de activitate şi are 
o experienţă de 10 ani în acest domeniu.  

Domnul deputat Ion Diniţă a întrebat dacă se dau subvenţii Societăţii Naţionale 
Poşta Română. 

Reprezentanţii ANCOM au afirmat că nu s-au dat şi nu se vor da subvenţii acestei 
societăţi, deoarece Comisia Europeană sancţionează orice ajutor de stat. În continuare 
reprezentanţii ANCOM au precizat că asigurarea dreptului de acces la serviciul universal 
este o obligaţie a statului, serviciul universal reprezintă un minim de servicii pe care 
statul trebuie să le asigure. Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a 
beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului 
universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife 
accesibile tuturor utilizatorilor. Conform prevederilor legale în cazul în care estimează că 
din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, rezultă un cost net care constituie 
o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, ANCOM decide să compenseze 
costul net prin intermediul unui mecanism de partajare a acestui cost între furnizorii de 
servicii poştale şi/sau utilizatori. Costul net al obligaţiilor de serviciu universal se 
calculează ca diferenţă dintre costul net suportat de un furnizor de serviciu universal ca 
urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal şi costul net al aceluiaşi furnizor de 
servicii poştale, în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea fără a avea obligaţiile de 
serviciu universal. Compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal se face sub stricta supraveghere a Comisiei Europene. 

Domnul deputat Cornel Sămărtinean a întrebat dacă acest proces de desemnare 
intră sub incidenţa OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

Reprezentanţii ANCOM au afirmat că în conformitate cu legislaţia europeană şi 
naţională există o procedură distinctă pentru astfel de serviciu. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a întrebat ce se întâmplă cu furnizarea 
serviciului universal dacă până în 2018 CNPR se privatizează. 
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Reprezentanţii ANCOM au precizat că CNPR a fost desemnat ca furnizor de 
serviciu universal pentru servicii poştale până în anul 2018, indiferent cine este 
proprietarul acestei companii. 

Domnul deputat Daniel Iane a afirmat că desemnarea CNPR ca furnizor de 
serviciu universal pentru servicii poştale este legal, dar ANCOM poate demonstra că S.C. 
URGENT CURIER SRL prin punctele sale de lucru nu poate respecta obligaţiile unui 
furnizor de serviciu universal. 

Reprezentanţii ANCOM au precizat că S.C. URGENT CURIER SRL trebuie să 
demonstreze acest lucru prin documentele depuse. 
 În încheiere domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a cerut ambelor părţi să 
trimită până în data de 24 februarie 2014 documente suplimentare necesare în vederea 
luării unei decizii corecte de către membrii comisiei. 

 
 

            PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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