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SINTEZA 

activităţii Comisiei din 17 decembrie 2018 

 
În data de 17 decembrie 2018 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru 

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

La lucrările ședinței comune au fost prezenți 13 deputați: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela 
Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel,  Simonis Alfred-Robert, Moldovan Sorin Dan, 
Petcu Toma-Florin, Socotar  Gheorghe-Dinu, Zainea Cornel, Zamfira Constantin-Cătălin.  
            Au fost absenţi: Cîtea Vasile, Anton Anton, , Apjok Norbert, Pambuccian Varujan, Pop 
Andrei,  Sămărtinean Cornel-Mircea. 
            Domnul deputat Cîtea Vasile a fost înlocuit de către domnul deputat Bontea Vlad, 
domnul deputat  Pop Andrei a fost înlocuit de către domnul deputat Radu Nicolaie Sebastian, 
iar domnul deputat Sămărtinean Cornel-Mircea a fost înlocuit de către domnul deputat Ionuț 
Simionca. 
 
            Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat: 

 
1. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)  
 

Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 La lucrările ședinței 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 și doamna Gabriela Stănoiu – director economic. 

 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor 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, 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 
14.12.2018, pentru a dezbate şi aviza proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2019 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM).  

Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Sorin Mihai Grindeanu 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru a prezenta proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2019. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că Bugetul de venituri şi 
cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru realizarea obiectivelor 
ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2019. 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 și plata acestora, din creditele bugetare. La stabilirea indicatorilor 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele 
elemente: 
  Venituri estimate pentru anul 2019, în sumă de 374.312 mii lei. Ele se vor 
realiza, în principal, din tariful de utilizare a spectrului și din tariful de utilizare a 
resurselor de numerotaţie. Creșterea veniturilor cu 8.354 mii lei față de cele programate 
în anul 2018, este datorată atât creșterii cursului de schimb valutar euro/lei. 
 Cheltuieli totale prevăzute a se efectua în anul 2019, în sumă de 295.055 mii lei, 
repartizate pe titluri de cheltuieli. 
Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat care este situația sediului central al ANCOM. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a precizat că ANCOM a transmis 
Guvernului proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru achiziționarea unui sediu. Proiectul de hotărâre de Guvern are avizele 
Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției. În bugetul pentru anul 2019 nu este 
cuprinsă suma pentru achiziționarea sediului, dacă se va adopta hotărârea de Guvern se 
va face o rectificare bugetară. 
 Domnul președinte Sorin Mihai Grindeanu a menționat că, odată cu licitația 5G 
care va avea loc la sfârșitul anului 2019, statul român va acorda drepturi de utilizare a 
spectrului radio disponibil în benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 
2600 MHz, 3400-3600 MHz pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de comunicaţii 
electronice de bandă largă ceea ce va duce la creșterea veniturilor. În această situație 
ANCOM are în vedere reducerea tarifului de utilizare a spectrului. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă supus la vot adoptarea unui raport 
comun asupra Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al 



Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Cu 
17 voturi pentru și 4 abțineri membrii celor două comisii au adoptat un raport comun de 
adoptare a Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Autorității 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 

 
 
 
 
 
 

                                                                                PREȘEDINTE, 
 
                                                                  Cătălin Drulă 
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