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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor                                               20 - 22 octombrie  2009 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din  20 - 22 octombrie  2009 

 

La lucrările Comisiei din 20 - 22 octombrie  2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Constantin Chirilă, Viorel Arion, 

Florin Serghei Anghel, Adrian Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Liana Dumitrescu, Farago 

Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. A fost absent : Dan Nica. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

1. Global Forum 2009 

2. Analiza posibilităţii modificării legislaţiei privind achiziţiile publice, în  ceea ce 

priveşte achiziţionarea de produse software. 

  
1. Global Forum 2009, eveniment de anvergură internaţională, organizat în cadrul 

Palatului Parlamentului, a cuprins, printre altele, şi sesiunea pe tema Mobile Broadband 

Wireless Access, la care au participat reprezentanţi ai Comisiei Europene,  înalţi reprezentanţi 

ai autorităţilor de reglementare din Portugalia şi Danemarca, reprezentanţi ai industriei de 

comunicaţii electronice, din ţară (Cosmote, Orange Romania, Romtelecom, Vodafone 

Romania) şi din străinătate (Ericsson şi Intel). 

Din alocuţiunile participanţilor pot fi menţionate următoarele idei: 

Domnul Ruprecht Niepold, Consilier, Future Development Spectrum Policy, DG 

INFSO & Media, reprezentând Comisia Europeana, spunea, printre altele că în perioada 

2010-2013 Comisia Europeană are ca scop o acoperire de 100% prin internet de mare viteză 

pentru cetăţenii europeni, măsură prevăzută în Planul European de Recuperare Economică. 

Se pune accent pe creşterea vitezei, pe încurajarea utilizării unei tehnologii neutre prin care să 
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se ofere servicii neutre, pe o balansare reală prin dezvoltarea competiţiei şi prin liberalizare şi 

nu în ultimul rând prin schimbarea opticii: folosirea spectrului odată cu evoluţia serviciilor. 

Domnul Joao da Silva, director Reţele si Tehnologiile Comunicării la Comisia 

Europeana consideră că viitorul internetului sta in wireless, nu in fibra optica.  

Producătorii de echipamente prezenţi, Pablo Brito, Director Adjunct, EU Wireless 

Marketing, Huawei, Germania; Christoph Legutko, Manager standarde wireless şi 

reglementări, Intel şi Mats Nilsson, Vice-Preşedinte şi Şeful Oficiului European de Afaceri, 

Ericsson, au arătat că până în anul 2013, 80% dintre conexiuni vor fi mobile, iar până în anul 

2020 vor exista peste 50 de miliarde de dispozitive conectate la internet. În prezent, folosirea 

internetului mobil, este încetinită, conform celor spuse de domnul Christoph Legutko, de 

faptul că operatorii de telefonie mobila sunt axaţi in special pe voce si SMS, majoritatea 

operatorilor mobili nedeţinând spectrul sau infrastructura necesară pentru a suporta transmisia 

în broadband, clienţii neacceptând un răspuns întârziat din partea reţelei 

Finn Petersen, Director General Adjunct al Agenţiei Naţionale de IT şi 

Telecomunicaţii din Danemarca, a prezentat experienţa Danemarcei, unul dintre primele state 

europene care au implementat politici de broadband, în aşa fel încât astăzi aceste servicii sunt 

disponibile pentru 99% din populaţia ţării. Danemarca are cea mai mare rată de penetrare, la 

nivel mondial, pentru broadband: 37,1% iar până în 2010 se preconizează ca toţi danezii să 

aibă posibilitatea de acces la internet broadband. Succesul din Danemarca a fost construit pe 

stimularea concurenţei bazate pe infrastructură şi servicii, iar statul a investit doar în servicii 

de guvernare electronică şi educare a cetăţenilor.  

În secţiunea dedicată operatorilor, reprezentanţii industriei din România, Costas 

Kapetanopoulos, Director Marketing & Communication, Cosmote România; Dorin Odiatiu, 

Director Marketing, Orange România; Ovidiu Ghiman, Director de strategie & Business 

Development Officer, Romtelecom şi Mihail Tărniceanu, Associate Director Regulatory 

Affairs la Vodafone România, au adus în discuţie principalele provocări cu care s-au întâlnit:  

infrastructura, alocarea spectrului, necesitatea alocării de fonduri publice pentru 

comunicaţiile destinate comunităţilor izolate, precum şi alocarea dividendului digital. 

În România, conform datelor furnizate de domnul Cătălin Marinescu, preşedintele 

ANCOM, conexiunile broadband la puncte mobile active au înregistrat o creştere importantă, 

de 58%, în primul semestru al 2009, ajungând la valoarea de 2,4 milioane.  
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2. Referitor la subiectul legat de modificarea legislaţiei privind achiziţiile publice, în  

ceea ce priveşte achiziţionarea de produse software, au fost purtate discuţii privind 

problemele semnalate în cadrul administraţiei locale. Subiectul a fost supus studiului 

membrilor comisiei urmând să fie reluat în discuţie la o şedinţă ulterioară. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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