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MARIAN MURGULEÞ, SECRETAR DE STAT ªI CHIEF INFORMATION OFFICER LA GUVERN:

“Statul trebuie sã se asigure cã
reþelele 5G nu pot fi folosite
împotriva sa ori ale aliaþilor sãi”
n pas important pentru organizarea licitaþiei 5G de acordare de
spectru o reprezintã transpunerea memorandumului pe 5G semnat
între guvernul României ºi guvernul
Statelor Unite ale Americii, iar statul
român trebuie sã se asigure cã reþelele
5G nu pot fi folosite niciodatã împotriva statului român sau ale aliaþilor sãi în
cadrul rãzboiului hibrid, a precizat
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Marian Murguleþ, secretar de stat ºi
chief information officer guvernamental la Secretariatul General al Guvernului (SGG).
Acesta a afirmat: “În primul rând aº
vrea sã vã spun cã un pas important
pentru organizarea licitaþiei 5G de
acordare de spectru, mai exact, în condiþii de transparenþã ºi predictibilitate,
o reprezintã necesitatea transpunerii
momerandumului semnat între guvernele SUA ºi guvernul României anul
trecut cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G, respectiv transpunerea acestui memorandum în legislaþia naþionalã. (…)
Având în vedere relevanþa strategicã a 5G, este oportun ca evaluarea riscurilor ºi oportunitãþilor în acest dosar
sã rãspundã inclusiv necesitãþilor de
securitate naþionalã. (M.G.)

VARUJAN PAMBUCCIAN, MEMBRU AL COMISIEI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI ªI
COMUNICAÞIILOR DIN CAMERA DEPUTAÞILOR:

“Decizia legatã de 5G nu þine de
tehnologie, de tehnicã, ci doar de
securitate ºi de politicã”

S

datelor din soft ºi firmware este asiguratã. Apoi, operatorii reþelelor 5G
sã fie obligaþi sã ia mãsurile de securitate necesare ºi, în cele din urmã, statul sã educe publicul, pentru ca fiecare utilizator în parte sã îºi mãsuri de
securitate”, a declarat Varujan Pambuccian.
Referitor la proiectul de act normativ iniþiat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ºi Comunicaþiilor,
deputatul a menþionat cã acesta are
multe lacune.
Varujan Pambuccian a precizat:
“Mi-e teamã sã nu ducã la scumpirea nejustificatã a ceea ce plãteºte
utilizatorul final ºi la pierderea locului fruntaº în raportul preþ-performanþã.
G.M.
(continuare în pagina 3)
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ANDREI POP, MEMBRU AL COMISIEI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI ªI
COMUNICAÞIILOR DIN CAMERA DEPUTAÞILOR:

“Prioritar este sã ne asigurãm cã
reþelele 5G sunt sigure”
eþelele 5G deschid noi oportunitãþi pentru întreprinderi, pot transforma sectoarele critice ºi, în
cele din urmã, vin în sprijinul cetãþenilor, pentru cã accesul la tehnologie
înseamnã o viaþã mai bunã, a afirmat
deputatul Andrei Pop, care a mai spus:
“În opinia mea, prioritatea ºi responsabilitatea noastrã comunã este sã
ne asigurãm cã aceste reþele sunt sigure. Pentru cã integritatea reþelelor de
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(continuare în pagina 3)

ecuritatea reþelelor 5G se poate
realiza rapid, prin impunerea a
trei mãsuri, chiar dacã avem mai
mult soft ºi mai mult firmware, a afirmat deputatul Varujan Pambuccian.
“Prima se referã la depunerea codului sursã, undeva, în siguranþã, în
urma unei convenþii fãcutã între stat ºi
producãtor ºi, în acest fel, securitatea
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telecomunicaþii este o parte esenþialã a
arhitecturii de securitate. Toate riscurile tehnice sau nontehnice trebuie sã
fie luate în considerare, pentru cã asigurarea rezilienþei reþelelor 5G este
esenþialã pentru societate. Aceastã
tehnologie nu va avea impact doar
asupra comunicaþiilor digitale, ci ºi
asupra sectoarelor critice precum
energia, transporturi, servicii bancare,
sãnãtatea, sisteme de control industrial, etc.. Prin acest Internet of
Things (n.r. -IoT), toatã lumea devine
interconectatã direct ºi reþelele 5G vor
transporta informaþiile sensibile ºi vor
sprijini sistemele de siguranþã care vor
veni sã se bazeze pe ele”.
El a precizat cã este important ca jucãtorii din piaþã sã acþioneze responsabil pentru o lansare sigurã, pentru cã
este vorba despre o responsabilitate
privind securitatea naþionalã. (G.M.)
(continuare în pagina 2)

ALEXANDRU BORCEA, PREªEDINTE ARIES:

“Termenul de dezbatere publicã
pentru proiectul de lege pe
implementarea 5G ar trebui
prelungit”
ermenul pentru dezbaterea publicã
pentru proiectul de lege privind
adoptarea unor mãsuri referitoare
la infrastructuri informatice ºi de comunicaþii de interes naþional ºi condiþiile implementãrii reþelelor 5G ar trebui prelungit de la 8 zile lucrãtoare la
30 de zile lucrãtoare, a afirmat Ale-
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xandru Borcea, preºedintele Asociaþiei Române pentru Industria Electronicã ºi Software (ARIES).
Acesta a afirmat: “Subiectul meu
principal este partea de eticã în afaceri
si încrederea pe care o au stakeholderii. De ce spun asta, pentru cã chiar ieri
searã (miercuri searã - n.r.) am trimis
cãtre Ministerul Transporturilor ºi Comunicaþiilor ºi primului ministru o
scrisoare prin care solicitam sã se intre
în zona de angajament prin lege: avem
o lege care spune ca aceastã consultare
publicã ar trebui sa fie de 30 de zile lucrãtoare. Dacã calculez perioada disponibilã pentru dezbatere ea rezultã în
8 zile lucratoare, deci nici vorbã de 30
de zile cum spune legea.
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LIVIU POPESCU, DIRECTOR ÎN CADRUL AOMR:

“Proiectul de lege iniþiat de minister
introduce incertitudine tehnicã în
privinþa achiziþiilor de echipamente”
roiectul de lege aflat pânã luni,
17 august, în dezbatere publicã
pe site-ul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii ºi Comunicaþiilor, este criticat ºi de reprezentanþii
operatorilor mobili din România, care
susþin cã viitorul act normativ are mai
multe lacune.
Liviu Popescu, director în cadrul
Asociaþiei Operatorilor Mobili din
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România (AOMR) a declarat: „Din
perspectiva operatorilor din cadrul asociaþiei noastre, aceastã reglementare introduce incertitudine tehnicã în privinþa
achiziþiilor de echipamente. Fiecare
operator achiziþioneazã echipamente,
anual, într-un range de câteva sute de
milioane de euro. Achiziþioneazã astãzi
un set de echipamente ºi întrebarea este
în ce mãsurã le va mai putea folosi peste un an, peste doi sau peste trei cu acest
tip de reglementare. Nu vorbim doar de
viitor aici, doar de 5G, ci vorbim ºi despre 2G, 3G, 4G, deja existente, tehnologii care au nevoie de mentenanþã, de
echipamente, care intrã în sfera de reglementare a acestui proiect de lege.
Noi, ca industrie, avem o istorie bunã
de dialog cu autoritãþile, în particular cu
cele ce reglementeazã direct activitatea
operatorilor. (G.M.)
(continuare în pagina 2)

SIMONA NEAGU, HEAD L&DR, CLIFFORD CHANCE BADEA:

„Proiectul legislativ pe 5G
interfereazã cu reglementãrile
în vigoare”
roiectul de lege referitor la tehnologia 5G aflat în dezbatere publicã interfereazã cu reglementãrile
în vigoare, este de pãrere Simona Neagu, Head L&DR la Clifford Chance
Badea.
Domnia sa a precizat: „Proiectul de
lege lansat în dezbatere aduce în discuþie o nouã autorizaþie, aceea a producãtorilor de tehnologii, în condiþiile în
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M.G.
(continuare în pagina 3)

care, în legislaþia din þara noastrã, existau alte douã autorizaþii, pe care ar
trebui sã ne uitãm ºi sã vedem în ce
mãsurã interfereazã sau nu cu noua
autorizaþie.
Este vorba de autorizaþia generalã
emisã pentru furnizorii de servicii de
telecomunicaþii electronice ºi de verificarea ºi certificarea securitãþii
sistemelor informatice”.
Conform doamnei Neagu, avem
deja o legislaþie coerentã ºi conformã
cu dreptul european, respectiv OUG
111/2011 privind comunicaþiile electronice ºi legea 362/2018 privind asigurarea nivelului comun ridicat de securitate a reþelelor ºi sistemelor informatice.
E.O.
(continuare în pagina 3)
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Poate rezista sectorul auto în faþa
valului de falimente din exterior?

Poziþia Asociaþiei Brokerilor faþã de
manipularea de la SIF Banat Criºana

e pieþele externe este în curs de negative.
formare un val al falimentelor
Tot Handelsblatt scria, în noiembrie
care poate mãtura o bunã parte 2019, cã sectorul componentelor auto
din sectorul industrial al þãrii se aflã în faþa unui val iminent al falinoastre.
mentelor, pe fondul unor datoÎn Germania acesta a atins
rii extraordinare, iar “lupta
deja dimensiuni considerabile
pentru supravieþuire începe la
la nivelul producãtorilor de
nivelul firmelor mici ºi
componente auto, în special a
mijlocii”.
celor care sunt specializaþi în
Lista “victimelor” creºte
producþia pieselor pentru motoaproape zilnic. Eisenmann
CÃLIN
arele cu combustie internã.
Group, furnizor de echipamenRECHEA
“Mãrimea ºi poziþionarea
te ºi soluþii pentru prelucrarea
bunã pe segmentul noilor tehsuprafeþelor a intrat în insolnologii nu împiedicã declinul produ- venþã în iulie 2019, însã nu s-au gãsit
cãtorilor de componente auto”, scria cumpãrãtori interesaþi. Handelsblatt
cotidianul german Handelsblatt în scrie cã varianta analizatã acum este
vara anului trecut, iar acum acelaºi co- vinderea companiei pe bucãþi.
tidian aratã cã pandemia nu a fost
La fel se întâmplã ºi în cazul Leoni
decât un catalizator al acestei tendinþe AG, un producãtor important de ca-

ãspunsurile instituþiilor pieþei la
solicitarea BURSA sã ia poziþie
faþã de manipularea de la SIF
Banat Criºana au fost publicate
în ediþia din 12 august.
Cu întârziere, dar onorându-ºi promisiunea cã va rãspunde, Asociaþia
Brokerilor (A.B.) a transmis ziarului
BURSApoziþia sa faþã de manipularea
de la SIF Banat Criºana.
Reproducem rãspunsurile A.B., în
cele ce urmeazã :
Întrebarea BURSA nr.1.: “Cui revine, în opinia dumneavoastrã, responsabilitatea pentru faptul cã Valoarea Activului Net al SIF Banat-Criºana
a fost raportatã cu peste un miliard de
lei faþã de valoarea justã, în douã luni
succesive?”
Rãspunsul A.B.: În conformitate cu
prevederile Legii nr. 74/2015 privind
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blaje ºi circuite electrice pentru automobile, care are fabrici în Europa,
Asia ºi Statele Unite. Leoni AG are
cinci unitãþi de producþie ºi în þara
noastrã.
Cotidianul financiar german scrie
cã “suferinþa este mare ºi la nivelul giganþilor Continental, Bosch ºi ZF Friedrichshafen”.
Adevãrata dimensiune a problemei
este însã “ascunsã” sub “mantia guvernamentalã”, conform unui editorial
din Handelsblatt. Reducerea timpului
de lucru, garanþiile financiare sau suspendarea obligaþiei de a intra sub protecþia legii falimentului când situaþia
financiarã este foarte gravã reprezintã
factorii care au prevenit “falimentele
pe scarã largã”.
(continuare în pagina 12)
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administratorii de fonduri de investiþii
alternative, art. 18 alin. (14) «AFIA sunt
responsabili de corecta evaluare a activelor FIA, precum ºi de calcularea valorii activului net ºi de publicarea acestei
valori a activului net». Aceeaºi lege prevede la art. 20 alin. (9) lit. b) cã depozitarul «se asigurã cã valoarea titlurilor de
participare ale FIA este calculatã în
conformitate cu legislaþia naþionalã
aplicabilã, cu regulile sau actul constitutiv al FIA ºi cu procedurile prevãzute
la art. 19», iar la art. 1 alin. (6) ºi (7)
menþioneazã cã «A.S.F. este autoritatea
competentã în ceea ce priveºte reglementarea, autorizarea ºi supravegherea
AFIA stabiliþi în România» ºi cã «A.S.F.
stabileºte metode adecvate pentru a verifica, atunci când este relevant, pe baza
orientãrilor ºi recomandãrilor elaborate de cãtre Autoritatea Europeanã pen-

tru Valori Mobiliare ºi Pieþe, denumitã
în continuare ESMA, respectarea de cãtre AFIA a obligaþiilor ce le revin în temeiul prezentei legi. »
În ceea ce priveºte evaluarea activelor FIA, Regulamentul Delegat (UE)
nr. 231/2013 de completare a Directivei
2011/61/UE a Parlamentului European
ºi a Consiliului în ceea ce priveºte derogãrile, condiþiile generale de operare,
depozitarii, efectul de levier, transparenþa ºi supravegherea, cu aplicare directã în þãrile membre, prevede obligaþii pentru AFIA privind revizuirea
valorii activelor în mai multe situaþii
pe care le redãm mai jos, procesul de
revizuire cuprinzând verificãri ºi
controale suficiente ºi adecvate privind
caracterul rezonabil al fiecãrei valori:
M.S.
(continuare în pagina 4)

