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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 17 octombrie 2017 

 
În ziua de 17 octombrie 2017 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă și ședința comună a Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor din Camera Deputaților și a Comisiei economice, industrii și servicii din 
Senat. 

 La lucrările şedinţei comune din partea Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au fost prezenţi: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, 
Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Anton Anton, Pambuccian Varujan, Pop 
Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea, Socotar Gheorghe-Dinu, Varga Glad-Aurel, Zamfira 
Constantin-Cătălin. Au fost absenţi: Moagher Laura-Mihaela, Apjok Norbert, Pop Rareș-
Tudor. 

Lucrările ședințelor comune au fost conduse de către domnul deputat Cătălin 
Drulă,  președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței comune a Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au 
participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (MCSI) doamna Secretar de stat Maria-Manuela Catrina, din partea 
Societății Naționale de Radiocomunicații (SNR) domnul Alin Terchilă – Director 
Executiv Tehnic și doamna Micu Doina și din partea Societății Române de Televiziune 
(SRTv) domnul Nicolae Voican. 
 

Pe ordinea de zi a ședinței comune a Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă s-a aflat: 

 
1. PLx nr.435/2016 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri 



necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la 
televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel 
naţional. 

 
            Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că în ședința comună a Comisiei 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor și a Comisiei pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă din primăvară s-a amânat votul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute 
în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare 
pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală 
terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional (PLx nr.435/2016) 
deoarece nu exista un plan detaliat cu măsurile care vor fi luate pentru finalizarea 
procesului de implementare a televiziunii digitale terestre în România. În data de 4 
octombrie 2017 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) a transmis 
Raportul privind activitatea Grupului de Lucru numit prin Memorandum al Guvernului 
nr. 20/5839 MB/27.03.2017.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Secretar de 
stat Maria-Manuela Catrina pentru a prezenta raportul Grupului de Lucru. 
 Doamna Secretar de stat Maria-Manuela Catrina a menționat că Grupul de lucru a 
avut un număr de 3 întâlniri în plen și mai multe întâlniri între membrii săi în perioada 
aprilie – august 2017. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat cum se va realiza achiziționarea de 
echipamente de către Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR), având în vedere 
faptul că au mai avut loc două licitații care au  eșuat. 
 Doamna Secretar de stat Maria-Manuela Catrina a menționat că modificarea Legii 
nr. 504/2002 a audiovizualului rezolvă problemele tehnice. Societatea Națională de 
Radiocomunicații (SNR) a găsit o soluție tehnică foarte bună pentru a evita contestațiile. 
Au loc discuții cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și bănci comerciale pentru 
finanțare. 
 Reprezentanții Societății Naționale de Radiocomunicații (SNR) au precizat că s-a 
modificat caietul de sarcini, s-a eliminat procedura creditor-furnizor, s-a îmbunătățit 
soluția tehnică, s-au eliminat toate ambiguitățile din caietul de sarcini de la ultima licitație 
folosindu-se termenii din hotărârea Curții de Apel. Contractele de împrumut cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI) și băncile comerciale sunt în fază foarte avansată. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat ce valoare are contractul cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI)  . 
 Reprezentanții Societății Naționale de Radiocomunicații (SNR) au precizat că 
valoarea contractului cu BEI este de 10 milioane de euro și reprezintă 50% din finanțarea 
finală. 



 Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a întrebat dacă există posibilitatea de 
trecere la televiziunea digitală mai de devreme de data de 31 decembrie 2019. 
 Doamna Secretar de stat Maria-Manuela Catrina a menționat că acest termen este 
un termen maximal. În funcție de derularea licitațiilor pentru achiziționarea de 
echipamente acest termen poate fi modificat. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor a transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege urmând ca, 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă să se pronunțe asupra 
acestuia. 
 

Ședința comună a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor 
din Camera Deputaților și a Comisiei economice, industrii și servicii din Senat.  
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. Audierea domnului Adrian Diță președintele Autorității de Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) cu privire la 
managementul și activitatea desfășurate în calitate de președinte al ANCOM 
până în prezent. 

 
Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  

președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor a  precizat că acum două săptămâni a avut loc o primă 
discuție cu domnul Adrian Diță, președintele Autorității de Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). S-au atins chestiuni precum 
concedierile și detașările de personal, conflictul de interese a persoanelor detașate având 
în vedere că acestea erau detașate din companii pe care ANCOM le controlează, precum 
și conflictul de interese a domnului Adrian Diță având în vedere că domnul Diță a fost 
angajatul companiei Telekom în momentul în care a fost numit în funcția de președinte al 
ANCOM.  
 Domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir a menționat că este contrariat de modul în 
care domnul președinte Adrian Dită a schimbat organigrama ANCOM, la o lună de zile 
de când a fost numit în funcția de președinte ANCOM. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a precizat că a fost sesizat cu privire la tarifele de 
interconectare. Un studiu PriceWaterhouseCoopers arată că autorităţile de reglementare 
în comunicaţii din Uniunea Europeană sunt în plin de proces de recalculare a acestor 
tarife, ceea ce va duce ulterior la preţuri mici pentru serviciile de telefonie şi internet. La 
noi, însă, Autoritatea Naţională pentru Administrare și Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) a decis să îngheţe aceste tarife, deşi ar trebui să fie cel puţin la jumătate, în 



beneficiul consumatorilor. România are cel mai mare tarif de interconectare din Uniunea 
Europeană, respectiv 0,96 eurocenți/minut, în timp ce Spania are 0,63 eurocenți/minut, 
Franța 0,74 eurocenți/minut, Bulgaria 0,68 eurocenți/minut, Ungaria 0,55 
eurocenți/minut, iar media în Uniunea Europeană este de 0,93 eurocenți/minut. 
Autoritatea Naţională pentru Administrare și Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a 
propus menţinerea tarifelor de interconectare la nivelul din anul 2014, tarif care a fost 
determinat pe baza unui model de calcul în care au fost introduse costurile înregistrate de 
operatori pentru furnizarea serviciilor de voce în anii 2011-2012. Domnul deputat Pavel 
Popescu a precizat că, și Consiliul Concurenţei a recomandat Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) să demareze „cât mai curând 
posibil” procedurile de revizuire a modelului de calcul pentru tarifele de interconectare 
din telefonia fixă şi mobilă Domnul deputat Pavel Popescu a întrebat de ce nu s-a luat în 
calcul revizuirea tarifelor de interconectare, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor din 
Uniunea Europeană. 
 Domnul Adrian Diță a menționat că decizia ANCOM de menţinere a tarifelor 
actuale pe baza modelului dezvoltat în perioada 2012-2013 s-a bazat pe o analiza cost-
beneficiu a situaţiei actuale de pe piaţă, a resurselor necesare şi disponibile a ANCOM, 
precum şi a situaţiei de la nivel Uniunii Europene. ANCOM are în vedere includerea 
revizuirii modelului LRIC pur în planul de acţiuni al anului 2018. Domnul Adrian Diță a 
precizat că a fost sesizată Comisia Europeană cu privire la începerea procesului de 
recalculare a tarifelor de interconectare la începutul anului 2018. În proiectul de buget pe 
anul 2018 s-au prevăzut resurse financiare pentru întărirea Serviciului Analize și Studii 
de Piață. Piața europeană suferă modificări de aceea trebuie avute toate datele înainte de 
începerea procesului de recalculare a tarifelor. 

Domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar a propus ca președintele ANCOM să-și 
prezinte Raportul de activitate de la numire până în prezent având în vedere că unii 
deputați și senatori nu au participat la ședința anterioară în care a avut loc audierea 
domnului Adrian Diță.  

Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Adrian Diță pentru a 
prezenta raportul. 

Domnul Adrian Diță a menționat că a ȋnceputul lunii octombrie 2017 s-au ȋmplinit 
cinci luni de la numirea noului președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM), timp în care a fost analizat modul de 
funcționare al organizației și s-au întreprins măsuri de management având scopul de 
optimizare a activității și creștere a performanțelor, atât prin prisma organizării și a 
proceselor interne, cât și prin prisma rezultatelor și a relaționării cu alte instituții. Decizia 
de eficientizare a structurii Autorității a ținut cont de noile provocări ale pieței 
comunicațiilor și are scopul de a crește eficacitatea ANCOM ca echipă. Noua structură 
urmărește să simplifice procesele și să mărească eficiența, va permite o deschidere reală 



către piață și nevoile sale, o mai bună relaționare și comunicare organizațională și o 
performanță cu adevărat de elită.   
 Domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar a întrebat dacă domnul Adrian Diță 
consideră o decizie corectă faptul că i-a concediat pe domnii Bogdan Iana și Eduard 
Lovin, având în vedere că cei doi au fost numiți ulterior de către Parlament vicepreședinți 
ai ANCOM. 
 Domnul Adrian Diță a menționat că decizia de a reorganiza instituția a fost o 
decizie corectă. 
 În continuare, domnul președinte Cătălin Drulă a propus revocare dina funcţie a 
președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) domnul Adrian Diţă ca urmare a managementului defectuos și punerea în 
pericol a funcționării instituției care reglementează o piață a comunicațiilor de 4 miliarde 
de euro pri întocmirea unui raport către Plenul reunit al Parlamentului. 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar a precizat că susține revocarea domnului 
Adrian Diță din funcția de președinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) și are două propuneri de modificare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, respectiv o propunere cu 
privire la salarizarea președintelui și a vicepreședinților ANCOM și o propunere prin care 
preşedintele ANCOM să poată fi revocat din funcţie de către Parlament. 
 Domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir a menționat că în conformitate cu 
legislația în vigoare președintele ANCOM nu poate fi revocat de către Parlament. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat faptul că întâi trebuie modificată 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și apoi trebuie întocmit un raport de 
revocare. În momentul de față nu există bază legală de revocare de către Parlament a 
președintelui ANCOM. 
 Domnul senator Daniel-Cătălin Zamfir a menționat că Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații este în dezbatere la Comisia economică, 
industrii și servicii din Senat, Senatul fiind Cameră decizională. Săptămâna viitoare va fi 
dezbătută în Comisie Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2017, care va fi 
modificată astfel încât preşedintele ANCOM să poată fi revocat din funcţie de către 
Parlament. Apoi cele două comisii din Camera Deputaţilor şi Senat se vor reuni din nou 
și  vor  propune Plenului comun revocarea din funcţia de președinte ANCOM a domnului 
Adrian Diţă. 

 
                                                        PREŞEDINTE, 

                                             Cătălin Drulă 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                            Bucureşti,

