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MARIUS HUMELNICU, PREªEDINTELE COMISIEI PENTRU COMUNICAÞII ªI
TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI DIN SENAT:

„Dacã facem un mix între privat
ºi stat privind proiectele de
digitalizare, vom câºtiga”

I
mplicarea mediului privat în digitali-
zarea României este necesarã pentru a
asigura realizarea proiectelor ºi absor-

bþia integralã a sumelor alocate de la
Bruxelles în acest domeniu, susþine Ma-
rius Humelnicu, preºedintele Comisiei
pentru comunicaþii ºi tehnologia infor-
maþiei din Senat.

“Noi avem, ca social-democraþi, vi-
ziunea cã trebuie sã mãrim pensii, sala-
rii, alocaþii. Dar cum facem acest lucru?
Trebuie sã investim, sã atragem bani eu-
ropeni ºi sã aducem plusvaloare. Cel
care aduce plusvaloare este mediul pri-
vat. Haideþi sã le dãm posibilitatea sã
acceseze fondurile europene, penntru cã
firmele din þara noastrã au demonstrat
cã pot absorbi 100% din fondurile alo-
cate. Dacã facem un mix între privat ºi
stat privind proiectele de digitalizare,
atunci vom câºtiga. Nu ne încântã cã
avem 29,2 miliarde euro alocaþi prin
PNRR, dar se ocupã statul de toate pro-
iectele, iar privatul are doar o micã parte
din suma respectivã”, a spus Marius
Humelnicu.

G.M

(continuare în pagina 3)

BOGDAN CHIRIÞOIU, PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI:

“Se clarificã situaþia din piaþã
ºi ne vom putea gândi serios la
reþeaua 5G “

Î
n rândul companiilor din sectorul digi-
talizãrii lucrurile stau mai bine decât în
sectorul de stat, susþine Bogdan Chiri-

þoiu, preºedintele Consiliului Concuren-
þei. Domnia sa a declarat: “Vãd multe lu-
cruri bune în partea de digitalizare. Pan-
demia este o tragedie umanã ºi economi-
cã, dar are ºi o parte bunã - ne-a obligat sã
învãþãm sã înotãm mai repede ºi mai

bine. A fost nevoie ca toþi sã folosim mai
mult sistemul online, sã învãþãm sã fa-
cem telemuncã, sã avem mai multã co-
municare online, în viaþa privatã facem
mai mult shopping online, unii chiar mai
mult banking online. Pandemia ne-a
obligat sã ne modernizãm. Remarcant
este ca sistemele noastre au fãcut faþã.
Din punct de vedere al infrastructurii, nu
am capotat, avem rezilienþã, am fãcut
faþã utilizãrii sporite“.

Piaþa de profil este dinamicã, iar
Consiliul Concurenþei diferã ca aborda-
re faþã de instituþiile din alte þãri, în spe-
cial cele mari din UE, care sunt foarte
îngrijorate cã aceastã piaþã este domina-
tã de câþiva jucãtori mari, mai susþine
Bogdan Chiriþoiu, arãtând cã de aici de-
curg o serie de inþiative naþionale ºi eu-
ropene care urmãresc limitarea puterii
pe care marile companii digitale o au în
sector. (E.O.)

(continuare în pagina 2)

DRAGOª PREDA, DIRECTORUL GENERAL AL RADIOCOM:

“Sunt discuþii în vederea creãrii
unui fond pentru infrastructura
majorã de date“
l Preda: “Existã fonduri de investiþii care doresc sã investeascã
în dezvoltarea infrastructurilor de date de la noi“

Î
n acest moment trecem cu toþii
printr-o transformare digitalã ºi vor-
bim despre un întreg ecosistem în

acest sens, susþine Dragoº Preda, Direc-
torul General al RADIOCOM.

Printre altele, domnia sa subliniazã cã

existã douã tipuri de interoperabilitate –
una pe radio ºi telecomunicaþii ºi cea de
guvernanþã electronicã: “Reducerea de-
calajelor dintre mediul urban ºi cel rural
pe digitalizare se face prin dezvoltare de
infrastructurã; inclusiv revenirea rapidã
dintr-o crizã se face prin investiþii în in-
frastructurã. Noi vorbim despre infra-
structura de date, care trece prin infra-
structra de utilitãþi. Trebuie sã oferim co-
nectivitate ºi în mediul rural. Tehnologii-
le care peste de 3G, 4G nu mai sunt dedi-
cate doar utilizatorului final, ci industriei
ºi pieþei. Vorbim despre o tehnologie in-
dustrialã“. (E.O.)

(continuare în pagina 4)

EDUARD LOVIN, VICEPREªEDINTELE ANCOM:

“Implementarea 5G va fi unul
din principalele motoare în
transformareadigitalãaRomâniei”
l “Mãsurãm nivelul intensitãþii câmpului electromagnetic
ºi-l comparãm cu nivelurile de referinþã maxime stabilite prin
legislaþia în domeniul sãnãtãþii; de când ANCOM face
mãsurãtori, nu s-a atins niciodatã nivelul maxim”

I
mplementarea tehnologiei 5G va fi
unul din principalele motoare în tran-
sformarea digitalã a þãrii noastre pe

termen scurt ºi mediu, a spus Eduard Lo-
vin, Vicepreºedintele Autoritãþii Naþio-
nale pentru Administrare ºi Reglementa-
re în Comunicaþii (ANCOM).

Conform reprezentantului Autoritãþii,
tocmai din acest motiv, chiar ºi în lipsa
transpunerii în legislaþia naþionalã a Co-
dului european al comunicaþiilor electro-
nice, la ANCOM au fost gãsite soluþii
pentru a impulsiona dezvoltarea 5G în
þara noastrã.

Eduard Lovin a spus: “Servicii co-
merciale 5G au fost disponibile în Rom-
ânia încã din 2019. Am fost în primele
trei þãri europene în care s-a întâmplat
acest lucru. (A.I.)

(continuare în pagina 3)

RAOUL-ADRIAN TRIFAN, VICEPREªEDINTELE COMISIEI PENTRU COMUNICAÞII ªI
TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI DIN SENAT:

“Bazele actuale de date
din þara noastrã sunt insulare,
nu comunicã între ele”

I
nteroperabilitatea bazelor de date din
România reprezintã un punct impor-
tant în procesul de digitalizare, dar

este important sã fie stabilit de la început
cine se va ocupa sau cine va supraveghea
interacþiunea dintre bazele de date ale in-
stituþiilor publice, a spus Raoul-Adrian
Trifan, vicepreºedintele Comisiei pentru

comunicaþii ºi tehnologia informaþiei din
Senat.

“Este normal sã vorbim despre intero-
perabilitatea bazelor de date din Româ-
nia, pentru cã bazele actuale de date sunt
insulare, nu comunicã între ele. Compa-
rativ, în Estonia existã o autoritate peste
toate bazele de date ºi care a apelat la o
aplicaþie pentru a le lega între ele. Este
exact ce vrem sã facem în România cu
cloud-ul guvernamental. Nu ne-am
gândit pânã acum dacã cloud-ul guver-
namental sã fie o bazã de date centralã
sub o singurã autoritate ºi care sã conþinã
toate informaþiile deþinute de instituþiile
publice sau e nevoie de o arhitecturã care
sã asigure interoperabilitatea mai multor
baze de date, arhitecturã care sã fie mai
robustã ºi care sã reziste mai uºor în faþa
unor atacuri cibernetice. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

Liviu Dragnea, eliberat condiþionat
l “Am fost condamnat politic, faptele respective sunt inexistente”, a spus Liviu Dragnea dupã
eliberarea din Penitenciarul Rahoval Fostul ºef al PSD nu poate, pânã în 15 iulie 2024, sã
candideze, sã fie ales sau sã ocupe o funcþie care implicã exerciþiul autoritãþii de statl Liviu Dragnea
mai este urmãrit penal în alte douã dosare – unul aflat la Tribunalul Bucureºti ºi altul aflat la DNA

L
viu Dragnea, fostul preºedinte al
PSD ºi fost preºedinte al Camerei
Deputaþilor, a fost, eliberat condi-
þionat, ieri, din Penitenciarului

Rahova, dupã ce a executat 2 ani ºi 2
luni din pedeapsa de 3 ani ºi 6 luni de
închisoare primitã în 27 mai 2019, în do-
sarul angajãrilor fictive de la DGASPC
Teleorman.

Decizia de liberare condiþionatã a fo-
stului lider social-democrat a fost luatã de
magistraþii Tribunalului Giurgiu. Solicita-
rea lui Dragnea a ajuns pe rolul acestei in-
stanþe, deoarece acesta a cerut ºi obþinut
strãmutarea judecãrii cererii dupã ce Ju-
decãtoria Sectorului 5 Bucureºti îi refuza-
se altã solicitare de liberare condiþionatã.
Strãmutarea a fost aprobatã deoarece doi

dintre magistraþii, care urmau sã judece la
Tribunalul Bucureºti contestaþia depusã
de Liviu Dragnea împotriva sentinþei Ju-
decãtoriei Sectorului 5, se numãrã printre
semnatarii petiþiilor întocmite de Asocia-
þia Forumul Judecãtorilor împotriva mo-
dificãrilor la legile justiþiei efectuate pe
vremea când Parlamentul era condus de
fostul lider social-democrat ºi de acoliþii
sãi din partid.

Dupã decizia judecãtorilor Tribuna-
lului Giurgiu, Flavia Teodosiu, avocat
al lui Liviu Dragnea, a declarat: ”Mã bu-
cur nespus cã s-a fãcut dreptate. Sunt
emoþionatã, am aºteptat acest moment
de foarte mult timp. (...) Liviu Dragnea
spera sã fie eliberat ºi iatã cã existã jude-
cãtori corecþi ºi cinstiþi ºi existã Dumne-

zeu. (...) Am gãsit niºte judecãtori care
astãzi au judecat dupã mãsura legii.
Aceºti doi magistraþi au evaluat toate
probele invocate, apãrãrile noastre ºi au
admis contestaþia”.

La eliberarea din Penitenciarul Raho-
va, Liviu Dragnea a spus: ”Afost o perio-
adã de doi ani ºi douã luni de chin ºi sufe-
rinþã, abuzuri ºi umilinþã. Cea mai mare
parte a populaþiei a înþeles astãzi de ce a
trebuit sã ajung aici. Eu când am plecat,
România era o þarã prosperã, când cetãþe-
nii aveau venituri mari, iar azi avem o dic-
taturã feroce, în care este afectatã serios li-
bertatea de exprimare ºi e amanetat viito-
rul þãrii. Am fost condamnat politic, fap-
tele respective sunt inexistente. (I.Ghe.)

(continuare în pagina 12)

CIPRIAN TELEMAN, MINISTRUL CERCETÃRII, INOVÃRII ªI DIGITALIZÃRII:

”Teritorialitatea, competitivitatea,
reacþia, opacitatea instituþionalã -
convingerile neproductive din
spaþiul digital”
l ”Ar trebui un reset al informatizãrii în þara noastrã”

O
analizã a felului în care aratã spa-

þiul digital din România, realizatã
de Ciprian Teleman, ministrul Cer-

cetãrii, Inovãrii ºi Digitalizãrii, a identifi-
cat patru convingeri neproductive, de-

spre care domnia sa afirmã: ”Ceea ce
avem acum este rezultatul a ceea ce s-a
fãcut, iar ce s-a fãcut provine din ce s-a
gândit. Pentru noi, în ultimii 15-20 de
ani, dacã vorbim de informatizare, lucru-
rile au mers într-o direcþie de care nu sun-
tem mulþumiþi. Cumva ar trebui un reset”.

Domnul Teleman continuã: ”Cele pa-
tru convingeri pe care le-am identificat
mi s-au pãrut foarte importante. Prima
este teritorialitatea - adicã sã ai lucrul tãu,
ceea ce a dus la insularizarea spaþiului di-
gital românesc, astfel cã una dintre com-
ponentele care lipseºte este interoperabi-
litatea. Nu avem un spaþiu digital intero-
perabil. Aceastã insularizare a dus ºi la
costuri foarte mari. (A.V.)

(continuare în pagina 2)

Citiþi detalii în paginile 2,3 ºi 4.
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AVAS a fost obligatã la plata sumei
de 147.696.634,71, lei cu titlu de
despãgubiri cãtre investitorii FNI

Î
n conformitate cu prevederile art. 14
alin (1) din Legea nr. 333/2001, Ofi-
ciul pentru Recuperarea Creanþelor
Bancare, devenit AVAS, a preluat

fãrã platã toate drepturile ºi obligaþiile
Casei de Economii ºi Consemnaþiuni
SA (CEC) rezultate din actele juridice
încheiate de aceasta cu Fondul Naþional
de Investiþii (FNI) ºi/sau SC SOV Invest
SA prevãzute în anexa care face parte
integrantã din legea menþionatã mai sus.

Totodatã, prin dispoziþiile art. 14 alin
(2) din aceeaºi lege, AVAS s-a subrogat
în toate drepturile ºi obligaþiile procesua-
le ale CEC ºi a dobândit calitatea proce-
sualã pe care aceasta o avea, la data intrã-

rii în vigoare a Legii nr. 333/2001, în toa-
te procesele ºi cererile aflate pe rolul in-
stanþelor judecãtoreºti, indiferent dacã
era vorba de faza de judecatã sau de
executare silitã.

În total, conform datelor existente în
arhiva AVAS, prin cele 14 sentinþe co-

merciale executorii, AVAS a fost obliga-
tã la plata sumei de 147.696.634,71, lei
cu titlu de despãgubiri cãtre investitorii
FNI, sumã care trebuia actualizatã cu in-
dicele de inflaþie calculat de la 24.05.200
pânã la data plãþii.

(continuare în pagina 12)

Mircea Ursache
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