
PENTRU MONTAREA ECHIPAMENTELOR NECESARE REÞELEI 5G

Chiriþoiu: "Trebuie
uºurat sistemul
de aprobare a
autorizaþiilor de
construcþie"

I
mplementarea reþelei 5G,
un proces controversat ºi
mult dezbãtut atât la noi,
cât ºi la nivelul Uniunii Euro-
pene, are implicaþii în în-
treaga economie, stând la

baza evoluþiei tehnologiilor din
toate sectoarele de activitate.

Unul dintre domeniile în care se
vor resimþi efectele utilizãrii reþelei
5G este reprezentat de construcþii,

acesta fiind un segment care utili-
zeazã atât maºini inteligente, cât ºi
tehnicã IT.

Încã înainte de a fi luatã orice de-
cizie referitoare la derularea licita-
þiei pentru tehnologia 5G, autoritã-
þile de la noi aduc în discuþie dome-
niul construcþiilor, care se pare cã
nu doar va beneficia, ci va ºi contri-
bui la implementarea acestei reþe-
le.

Bogdan Chiriþoiu, preºedintele
Consiliului Concurenþei, ne-a spus,
în cadrul unui interviu, cã reþeaua
5G este mult mai densã decât cele
actuale, necesitând mult mai mulþi
stâlpi ºi mult mai multe antene faþã
de reþelele actuale, ceea ce înseam-
nã costuri foarte mari. ªeful de la
Consiliul Concurenþei ne-a declarat:
"Este important sã fie cât mai uºor
de montat aceste echipamente,
adicã trebuie uºurat sistemul de
aprobare a autorizaþiilor de con-
strucþie. Aici sunt plângeri din par-
tea operatorilor cã procedurile ac-
tuale sunt greoaie ºi acestea trebu-
ie simplificate.

În acest sens, trebuie sã vedem în
ce condiþii lãsãm companiile sã co-
laboreze între ele. Noi urmãrim sã
nu existe un schimb de informaþii,
o coordonare a comportamentului
între cei, sperãm noi, patru opera-
tori care vor furniza serviciile de 5G.
În acelaºi timp, dacã fiecare ºi-ar
face reþeaua proprie, investiþiile ºi
costul ar fi prea mari. ªi atunci tre-
buie sã gãsim niºte reguli care sã le
permitã sã-ºi împartã costul investi-
þiei. Noi ºi la 4G am aprobat colabo-
rãri punctuale pe perechi de opera-
tori. Avem ºi reguli privind modul
în care pot fi partajate reþelele, dar
trebuie sã mai lucrãm la ele.

Pânã acum am fost mult mai de-
schiºi la partajarea stâlpilor ºi mai
reticenþi la partajarea antenelor.
Acum, pentru 5G ar trebui sã per-
mitem ºi partajarea elementelor ac-
tive".

Ministerul Comunicaþiilor pregã-
teºte un proiect în acest sens, ne-a
mai spus Bogdan Chiriþoiu, adã-
ugând cã, dupã aprobarea proiec-
tului de lege, aflat acum în dezba-
tere, va fi fãcut public ºi aºa numitul
Cod al Comunicaþiilor, care conþine
regulile pentru autorizaþiile de con-
strucþie ºi facilitarea partajãrii reþe-
lelor: "Trebuie sã avem aceste douã
acte normative într-un stadiu avan-
sat pentru ca operatorii sã-ºi poatã
planifica investiþiile ºi sumele de
bani pe care le pot oferi la licenþã
statului.

Desigur cã autoritãþile vor sã
avem cât mai repede aceastã reþea,
care sã ajute la dezvoltarea econo-
miei, sã construim o serie de servicii
digitale folosind reþeaua 5G. Dar nu
vom putea obþine calitate ºi preþuri
bune pentru clienþi dacã nu clarifi-
cãm întâi condiþiile în care pot fi fã-
cute aceste investiþii".

Potrivit lui Bogdan Chiriþoiu, în
România, autoritãþile au reuºit sã
facã lucrurile foarte bine la imple-
mentarea tehnologiei 4G. În zona
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4G am avut patru jucãtori prezenþi
pe piaþã, a fost concurenþã intensã,
ceea ce a fãcut ca ºi calitatea servi-
ciilor, dar ºi preþurile sã fie foarte
bune, ne-a precizat domnia sa,
menþionând cã, pornind de la acea-
stã experienþã de succes, Guvernul
ºi autoritãþile implicate îºi doresc
acelaºi lucru ºi pentru 5G - o calita-
te bunã a serviciilor, la un preþ re-
dus.

Domnul Chiriþoiu ne-a specificat:
"Elementul de noutate este cã in-
tervine preocuparea privind securi-
tatea naþionalã, pe care nu am
avut-o pânã acum. Pãrerea mea
este cã ne-am normalizat, din acest
punct de vedere. Câþiva ani am trãit
într-o lume ireal de bunã, acum lu-
crurile au ajuns sã arate aºa cum au
arãtat ele în decursul istoriei ºi pro-
blemele de securitate naþionalã re-
vin.

Din punctul de vedere al licitaþiei
5G, este o perturbare fireascã, este
un element nou, care probabil cã
va rezulta în limitarea accesului
unor furnizori la piaþã. Însã noi tre-
buie sã ne asigurãm cã nu vom re-
duce concurenþa într-atât încât sã
afectãm calitatea ºi mai ales preþul
serviciilor.

În acest context, atât noi, cât ºi
Guvernul considerãm cã nu are
sens sã ne grãbim ºi este foarte pu-
þin probabil sã derulãm licitaþia 5G
în acest an. Acum nu avem condiþii-
le pentru asigurarea unei licitaþii
care sã ducã la ceea ce ne dorim -
calitate bunã ºi preþuri joase. Avem
câteva precondiþii. Trebuie sã lã-
murim acest aspect legat de securi-
tatea naþionalã. Sã vedem care este
modul în care statul român, even-
tual în colaborare cu alte state par-
tenere, va decide ce furnizori de
echipamente sunt siguri ºi care nu.
În funcþie de acest lucru vom ºti
câþi furnizori de echipamente
avem. Desigur, noi am dori sã avem
cât mai mulþi, pentru ca din concu-
renþa dintre ei sã rezulte un preþ
mai mic. Dacã vom avea prea puþini
jucãtori pe piaþã, atunci preþul va fi
mai mare. Atâta vreme cât nu avem
suficienþi furnizori de materiale, nu
are rost sã ne grãbim sã facem lici-
taþia. Cu siguranþã vor mai veni ju-
cãtori pe piaþã, dacã mai aºteptãm.
Avem câþiva jucãtori europeni sau
din þãri aliate care sunt avansaþi,
dar le trebuie timp sã îºi clarifice
oferta".

În acelaºi timp, existã o incertitu-
dine privind compania Telekom,

care este în discuþii cu o serie de
operatori pentru a-ºi vinde opera-
þiunile, dupã cum ne-a spus ºeful
instituºiei de Concurenþã, adã-
ugând: "Momentan, nu a fost ceru-
tã aprobarea nici de la noi, nici de la
Bruxelles. Adicã sunt discuþii, dar
nu au ajuns la faza în care acordul
de vânzare sã poatã fi trimis spre
aprobare cãtre noi ºi cãtre Comisia
Europeanã. Pânã când nu ºtim clar
dacã Telekom vrea sã mai stea în
România sau îi va lua cineva locul,
este destul de greu sã organizãm li-
citaþia, pentru cã nu ºtim pe ce
operatori ne putem baza.

Toate aceste aspecte trebuie cla-
rificate pentru a putea organiza o li-
citaþie de succes. De aceea cred cã
este un lucru inteligent sã nu ne
grãbim licitaþia, sã nu ne aruncãm
în piscinã înainte sã vedem câtã
apã este acolo".

Implementarea
tehnologiei 5G -
un deziderat de
acum trei ani

Implementarea tehnologiei 5G în
þara noastrã este un deziderat încã
de acum trei ani, însã nici guvernã-
rile social-democrate ºi nici guver-
narea liberalã nu au reuºit sã ducã
la capãt licitaþia aferentã. Cabinetul
Orban, prin intermediul Ministeru-
lui Transporturilor, infrastructurii ºi
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5G ºi maºinile din
construcþii
În industria maºinilor utilizate în construcþii, reþeaua 5G deschide un

mare potenþial pentru prelucrarea datelor mobile, care va avea un im-

pact inevitabil asupra modurilor în care maºinile comunicã ºi interac-

þioneazã de la distanþã, apreciazã specialiºtii pe www.machinede-

sign.com.

Patrik Lundblad, vicepreºedinte senior de

tehnologie la Volvo CE, arãta, încã de

acum doi ani: "5G va fi crucial în furniza-

rea infrastructurii de care avem nevoie

pentru a dezvolta maºini autonome. În

esenþã, aceastã nouã generaþie de reþea

mobilã se aºteaptã sã ofere viteze de

transfer considerabil mai rapide decât re-

þeaua actualã 4G ºi, prin urmare, este ca-

pabilã sã transporte cantitãþi uriaºe de

date într-un timp mult mai redus. Acest

lucru va însemna cã maºinile din construcþii cu conducere automatã

vor putea sã recunoascã semnale, sã mapeze o zonã mai precis ºi sã

comunice între ele mult mai uºor ca niciodatã. Toate acestea vor face

ca ºantierele sã funcþioneze mai eficient ºi mai sigur.

Tehnologia dronelor va primi, de asemenea, un impuls. Lãþimea de

bandã mãritã, combinatã cu o latenþã redusã ºi o fiabilitate îmbunãtã-

þitã, vor permite un transfer continuu de videoclipuri de înaltã definiþie.

ªi, deºi realitatea virtualã a încetinit, parþial din cauza lipsei de proble-

me de conectivitate, eficienþa crescutã a 5G ar putea debloca adevãra-

tul sãu potenþial".



Comunicaþiilor (MTIC), a iniþiat un
proiect de lege care sã transpunã în
practicã menþiunile din Memoran-
dumul încheiat anul trecut la Wa-
shington cu SUA privind securita-
tea reþelelor 5G cu privire la furni-
zorii de echipamente ºi tehnologie
în acest domeniu. Ministerul Tran-
sporturilor a lansat în consultare
publicã proiectul de lege privind
tehnologia 5G în data de 4 august
care prevede, printre altele, cã pro-
ducãtorii de tehnologii, echipa-
mente ºi programe software ce vor

fi utilizate în cadrul infrastructurilor
informatice ºi de comunicaþii de in-
teres naþional, precum ºi în reþelele
5G vor fi obligaþi sã obþinã un do-
cument de autorizare din partea
primului ministru. Aceastã autori-
zare va fi emisã în baza unui aviz
conform al Consiliului Suprem de
Apãrare al Þãrii (CSAT).

Iniþiativa legislativã a iscat o dez-
batere aprinsã în rândul societãþii
civile, precum ºi în rândul operato-
rilor ºi al furnizorilor, care reclamã
lipsa studiilor de impact pe mai

multe domenii de activitate ºi lipsa
criteriilor tehnice pentru autoriza-
rea furnizorilor de echipamente ºi
tehnologii 5G.

În privinþa necesitãþii unei legisla-
þii în domeniu, Marius Sãceanu, di-
rector juridic al ANCOM, a afirmat,
recent: "Este nevoie sã reglemen-
tãm rapid activitatea în zona 5G,
deoarece, în momentul de faþã li-
cenþele operatorilor sunt neutre
tehnologic ºi aceia care au echipa-
mente privind 5G pot sã le instale-
ze, pentru cã nu existã o astfel de
reglementare".

Potrivit lui Marian Murguleþ, se-
cretar de stat coordonator pentru
tehnologia informaþiei la nivelul
întregii administraþii publice cen-
trale/CIO Guvernamental, proiectul
de lege þine cont de memorandu-
mul cu SUA: "Avem un parteneriat
strategic în domeniul militar ºi cel
în zona de comunicaþii este o ex-
presie fireascã a parteneriatului.
Memorandumul încheiat cu SUA
converge cu EU 5G Toolbox. Þinem
cont de experienþele în domeniu
ale altor actori relevanþi în dome-
niul internaþional. În afarã de pozi-
þiile comune cu Uniunea Europea-
nã ºi SUA, România va avea ºi o po-
ziþie proprie (...) România va opera
cu criteriile de securitate pentru vii-
toare infrastructurã stabilite, agrea-
te la nivel european, ºtim despre Eu
Tool Box, dar ºi cu criteriile incluse
în memorandumul de înþelegere

cu SUA pentru dezvoltarea de noi
tehnologii, care, ºtim cu toþii, este o
extensie fireascã a parteneriatului
strategic în domeniul militar. Noi
trebuie sã ne asigurãm cã tehnolo-
giile, inclusiv cele 5G, nu pot fi folo-
site niciodatã împotriva intereselor
statului român sau ale aliaþilor sãi în
cadrul rãzboiului hibrid. De aceea
este foarte necesar sã ne asigurãm
cã aceste tehnologii sunt în contro-
lul nostru ºi pentru asta este nevoie
de un set de mãsuri concrete, ne-
fiind suficientã doar declaraþia unui
producãtor, oricare ar fi acesta, sau
promisiunea cã echipamentele
sunt sigure. (...) Orice tehnologie s-a
dovedit cã are ºi vulnerabilitãþi care
pot fi exploatate. Caz în care, evi-
dent, noi trebuie sã verificãm ºi sã
fie aprobate de un organism al sta-
tului român. Bineînþeles cã din
punct de vedere economic ne-am
dori sã fim în avangarda implemen-
tãrii noilor tehnologii, dar industria
de IoT, internet of things, care se
bazeazã pe tehnologia 5G, ºtim cu
toþii cã nu este încã maturã ºi pre-
zintã probleme de securitate ciber-
neticã (...) Din actuala posturã de
reprezentant al statului vã spun cã
statul român are datoria sã analize-
ze impactul întârzierii implementã-
rii 5G raportat în primul rând la ri-
scurile de securitate ciberneticã. Nu
ne putem gândi la câºtigul econo-
mic, pur ºi simplu, ca un scop în
sine, fãrã sã þinem cont de contex-
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tul mai larg. Farã îndoialã cã ne do-
rim finalizarea acestei licitaþii cât
mai curând, în cele mai bune con-
diþii financiare dar ºi tehnologice.
Vin din nou ºi dau un exemplu. Hai
sã ne amintim de tristele atentate
9/11 din Statele Unite ºi sã facem
un exerciþiu de imaginaþie: sã ne
gândim ce ar însemna un atentat al
viitorului când niºte teroriºti din vii-
tor vor prelua neautorizat controlul
asupra unor UAV-uri comerciale
care vor opera autonom pe aceastã
autostradã 5G. Asta ca sã mã fac fo-
arte bine înþeles de ce este foarte
important sã cântãrim avantajul
economic versus riscuri".

De aceeaºi parte se situeazã ºi
Dan Cîmpean, director general al
CERT-RO, care aratã: "5G Toolbox
de la nivelul Uniunii Europene a
fost principalul pilon al proiectului
de lege, iar unul din riscurile princi-
pale identificat în mecanism este ri-
scul interferenþei unui stat strãin în
lanþul de furnizori 5G. Iar acest risc
este reglementat în viitorul act nor-
mativ. Toate categoriile de riscuri ºi
mãsurile tehnice ºi strategice sunt
reflectate în proiectul de lege. Cre-
dem cã la momentul actual niciu-
nul dintre furnizorii de echipamen-
te din þara noastrã nu se aflã în si-
tuaþiile enumerate de proiectul de
lege. Mãsurile tehnice de control

pentru reþelele 5G le vom pune
într-o legislaþie secundarã, nu în
acest proiect de lege".

Reþelele 5G deschid noi oportu-
nitãþi pentru întreprinderi, pot
transforma sectoarele critice ºi, în
cele din urmã, vin în sprijinul cetã-
þenilor, pentru cã accesul la tehno-
logie înseamnã o viaþã mai bunã,
subliniazã deputatul Andrei Pop:
"În opinia mea, prioritatea ºi re-
sponsabilitatea noastrã comunã
este sã ne asigurãm cã aceste reþe-
le sunt sigure. Pentru cã integrita-
tea reþelelor de telecomunicaþii
este o parte esenþialã a arhitecturii
de securitate. Toate riscurile tehni-
ce sau nontehnice trebuie sã fie
luate în considerare, pentru cã asi-
gurarea rezilienþei reþelelor 5G
este esenþialã pentru societate.
Aceastã tehnologie nu va avea im-
pact doar asupra comunicaþiilor
digitale, ci ºi asupra sectoarelor cri-
tice precum energia, transporturi,
servicii bancare, sãnãtatea, siste-
me 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".

Dragoº Preda, secretar de stat în
cadrul Ministerului Transporturilor,

Infrastructurii ºi Comunicaþiilor
(MTIC), afirmã cã este nevoie ca,
pentru finalul acestui an, sã fie de-
terminat ºi cadrul legal pentru a
putea fi lansatã licitaþia pentru
spectrul 5G. Tehnologia 5G a adus
numai în aceastã perioadã 13,2 mi-

liarde de euro la nivel global în pro-
ducþia economicã, a creat 22,3 mi-
lioane de noi locuri de muncã ºi a
generat o creºtere a PIB global de
peste 2 trilioane de euro, potrivit lui
Dragoº Preda, care aratã: "Dezvol-
tarea tehnologiei 5G are impact
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Cornel Lozneanu evidenþiazã: "Asumarea acestui punct subiectiv cons-

tituie un factor de îngrijorare pentru cã ar putea urma iniþiative asemã-

nãtoare. De ce acest proiect de lege nu aºteaptã definitivarea dezbaterii

la nivel european, pentru a ne armoniza cu legislaþia europeanã? Me-

morandumul cu SUA vorbeºte clar despre o excludere a Huawei. Nu se

poate introduce un element subiectiv într-o legislaþie, pentru cã deschi-

dem cutia Pandorei. Ce se va întâmpla dacã mâine un alt guvern decide

în alt sens?"
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asupra fiecãrei industrii. Pentru di-
namica oraºelor inteligente aduce
un transport mai sigur, in domeniul
sãnãtãþii - asistenþã medicalã la di-
stanþã, sau agriculturã de precizie.
Am început deja o serie de discuþii
în aceastã direcþie de a dezvolta o
logisticã digitalizatã. Toate aceste
teme pe care le dezbatem ºi de
care vorbim atât de intens în ultima
vreme: de IoT (internetul tuturor lu-
crurilor), de inteligenþã artificialã
etc. toate au nevoie de conectivita-
te la cele mai înalte ºi sigure stan-
darde. (...) Deciziile trebuie luate în
deplinã cauzã ºi coordonare cu pia-
þa, cu principalii operatori, venind
totodatã cu transpunerea unor ex-
perienþe la nivel global ºi urmãrind
pe lângã zona de securitate ciber-
neticã, de educare a aptitudinilor

digitale atât pentru angajaþii din
serviciile publice, cât ºi a cetãþenilor
ºi a mediului economic, ca
utilizatori finali".

Controverse pe
marginea
proiectului 5G

Unii avocaþi afirmã cã este esen-
þial ca reglementãrile sã fie clare ºi
prietenoase pentru investitori.
Impactul reglementãrilor va fi re-
simþit de operatorii care furnizeazã
serviciile 5G, dar ºi de producãtorii
de echipamente, iar ele trebuie co-
relate cu prevederile din legislaþia
româneascã ºi cu cele din legislaþia
europeanã.

Sunt opinii care susþin cã preve-
derile unora dintre articolele din
proiectul de lege vizeazã excludere
din piaþa din þara noastrã din do-
meniul 5G a companiei chineze
Huawei, fapt solicitat în diverse
ocazii de ambasadorul american la
Bucureºti, Adrian Zuckerman.

Cornel Lozneanu, vicepreºedinte
executiv al Camerei de Comerþ ºi
Industrie România-China, sublinia-
zã cã articolul 4 alineatul 2 ºi artico-
lul 5 alineatul 2 din iniþiativa legisla-
tivã sunt luate copy-paste din me-
morandumul cu SUA, care face o
referire directã la excluderea Hua-
wei de la procedurile legale. Cornel
Lozneanu evidenþiazã: "Asumarea
acestui punct subiectiv constituie
un factor de îngrijorare pentru cã ar

5G, pe ºantierele din
construcþii
La nivel global, tehnologia 5G s-a îndreptat deja spre industria con-

strucþiilor. Specialiºtii de pe constructionglobal.com au prezentat, la

începutul anului, ºantierul 5G din China State Construction Enginee-

ring Corp (CSCEC), primul site ce a utilizat tehnologia din þarã. Acesta a

adus o mulþime de avantaje construcþiei respective, prin adoptarea de

tehnologii inovatoare, cum ar fi inteligenþa artificalã, modelarea infor-

maþiilor despre clãdiri (BIM) ºi big data, menþioneazã sursa citatã.

Capacitatea de "tranºare a reþelei" 5G permite furnizorilor de servicii de

comunicaþii sã adapteze serviciile de conectivitate la cerinþele precise

ale unei aplicaþii, utilizator, dispozitiv sau context dat.

Monitorizarea cu succes la faþa locului necesitã urmãrirea eficientã a

stãrii de sãnãtate, locaþiei, stãrii ºi specificaþiilor tuturor obiectelor ºi

persoanelor, aratã sursa citatã. Conform acesteia, se aºteaptã ca 5G sã

permitã o mai bunã colectare, captare ºi analizã a datelor în mai multe

domenii diferite. Un exemplu în acest sens include starea utilajelor pen-

tru ºantier ºi dacã sunt disponibile pentru utilizare.

Datoritã lãþimii de bandã ridicate, combinatã cu latenþa foarte scãzutã

pe care o oferã 5G, tehnologia este setatã sã îmbunãtãþeascã semnifi-

cativ captarea datelor în diferite procese de livrare a proiectelor.

Datoritã 5G ºi transformãrii digitale în ansamblu, din ce în ce mai multe

tehnologii de vârf sunt introduse în industria construcþiilor, ceea ce va

permite industriei sã vadã mai multe soluþii IoT ºi de captare a realitãþii

utilizate la faþa locului.

Aceste noi tehnologii au capacitatea sã ofere proprietarului informaþii

vizuale în timp real, în plus faþã de o vedere transparentã la cerere a

proiectului în orice moment special din timp. Secþionarea reþelei 5G po-

ate oferi ºi mai multe avantaje industriei construcþiilor.

Indiferent de modul în care tehnologia 5G va fi implementatã pe ºantie-

rele de construcþii din întreaga lume, avantajele acesteia ºi "tranºarea

reþelei" deschid multe noi posibilitãþi pentru companiile de inginerie ºi

construcþii, având beneficii precum o mai bunã siguranþã, reducerea ri-

scurilor ºi o reducere a problemelor .

Dragoº Preda aratã: "Dezvoltarea tehnologiei 5G are impact asupra fie-

cãrei industrii. Pentru dinamica oraºelor inteligente aduce un transport

mai sigur, in domeniul sãnãtãþii - asistenþã medicalã la distanþã, sau

agriculturã de precizie. Am început deja o serie de discuþii în aceastã di-

recþie de a dezvolta o logisticã digitalizatã".



putea urma iniþiative asemãnãtoa-
re. De ce acest proiect de lege nu
aºteaptã definitivarea dezbaterii la
nivel european, pentru a ne armo-
niza cu legislaþia europeanã? Me-
morandumul cu SUA vorbeºte clar
despre o excludere a Huawei. Nu se
poate introduce un element su-
biectiv într-o legislaþie, pentru cã
deschidem cutia Pandorei. Ce se va
întâmpla dacã mâine un alt guvern
decide în alt sens?"

Avocatul Ion Dragne, partener la
Dragne&Asociaþi i , considerã:
"Scopul legii sugereazã cã este
menitã sã asigure apãrarea sigu-
ranþei naþionale în infrastructura
informaticã ºi de comunicaþii
electronice, dar nu se defineºte
clar ce se înþelege prin infrastruc-
tura de interes naþional. Trebuie
evidenþiate expres elementele cu
privire la ce înseamnã interes na-
þional ºi interes privat. Când vor-
bim despre sistemul respectiv tre-
buie sã spunem care sunt dome-
niile în care opereazã acesta ºi sã
menþinem libertatea operatorilor
de a-ºi alege furnizorii. Procedura
de autorizare este una lipsitã
complet de transparenþã, efectua-
tã de autoritãþi care nu au dezba-
teri publice, finalizatã printr-un
aviz conform ºi materializatã
printr-o decizie politicã. Ultima
aproape nu poate face obiectul
unui control. Criteriile impuse
sunt nontehnice, sunt politice, su-
biective, iar conþinutul lor în sine

reprezintã o mostrã de neclarita-
te, iar legea trebuie sã fie clarã ºi
predictibilã. Niciun actor din piaþa
comunicaþiilor ºi niciun subiect
de drept nu se simte în siguranþã
când trebuie sã se supunã unor
reguli de evaluare determinate
subiectiv, aproape nemotivate ºi
care au riscul de a scãpa de sub
controlul judecãtoresc. Proiectul
de lege nu permite judecãtorului
sã suspende refuzul actului de au-
torizare, iar procedura administra-
tivã este înlãturatã, ceea ce încal-
cã dreptul la apãrare. Este esen-
þialã necesitatea instituirii unor
criterii tehnice care sã se raporte-
ze la produs ºi nu la naþionalitatea
sau cetãþenia producãtorului".

La rândul sãu, Sergiu Zaharia,
CSO Huawei România, aratã:
"Acest proiect de lege este unul
care nu conþine cuvântul tehnic.
Complexitatea reþelelor 5G este
una mare, iar un astfel de proiect
de lege trebuie sã detalieze criterii
tehnice pentru identificarea mãsu-
rilor de securitate a anumitor pro-
duse. Niciodatã un element politic
nu a reuºit sã securizeze un router
sau un server. De aceea ar trebui
ca acest proiect de lege sã fie re-
tras. Trebuie sã vorbim de securi-
tatea reþelelor 5G. Un echipament
care intrã în componenþa reþelei
are mecanisme de securitate ce
permit generarea cheilor cripto-
grafice, accesul utilizatorilor la ser-
viciile de reþea ºi echipamentelor

de reþea, care nu sunt definite în
acest proiect de lege. Acest pro-
iect de lege, dacã înlocuim 5G, po-
ate fi aplicat ºi producãtorilor din
alte industrii".

Liviu Popescu, director în cadrul
Asociaþiei Operatorilor Mobili din
România, este de pãrere cã proiec-
tul de lege este orientat pe identifi-
carea producãtorilor de echipa-
mente ºi tehnologii, în condiþiile în
care el ar fi trebuit sã identifice ri-
scurile de securitate cu privire la
echipamente: "Proiectul are impact
ºi asupra rezilienþei echipamentelor
din reþelele 2G, 3G ºi 4G care ar tre-
bui înlocuite în urmãtorii cinci ani,
iar acest lucru va atrage costuri
substanþiale cu privire la adaptarea
operatorilor la obligaþiile impuse
prin viitorul act normativ. (...) O esti-
mare corectã a costurilor implicate
nu poate fi realizatã acum ºi existã
riscul afectãrii planului de afaceri ºi
asupra investiþiilor aflate în derula-
re. De asemenea, proiectul nu re-
flectã reglementãrile europene în
materie, nu adreseazã cerinþe teh-
nice, ci criterii nontehnice foarte
largi ºi ambigue. Prin proiect se im-
pune operatorilor sã achiziþioneze,
imediat dupã intrarea în vigoare a
legii, echipamente ºi tehnologii nu-
mai de la furnizorii autorizaþi, dar
autorizarea furnizorilor se va face în
patru luni de la apariþia noului act
normativ. La care se adaugã timpul
necesar opertorului sã evalueze ºi
sã aleagã între tehnologiile ºi echi-
pamentele prezentate de furnizorii

respectivi. Tot acest timp este o pe-
rioadã ce poate genera discontinui-
tate în furnizarea serviciilor de
telecomunicaþii".

Câciu: "Bugetul þãrii
a pierdut câte 3
miliarde lei în fiecare
dintre ultimii doi ani,
ca urmare a amânãrii
licitaþiei 5G"

Bugetul þãrii a pierdut câte 3 mi-
liarde lei în fiecare dintre ultimii doi
ani, ca urmare a amânãrii licitaþiei
pentru implementarea tehnologiei
5G, considerã economistul Adrian
Câciu.

Referitor la proiectul în dezbatere
ce urmãreºtea crearea cadrului le-
gislativ pentru implementarea 5G
în România, specialistul precizeazã:
"Practic, este o dezbatere aparentã,
pentru cã trebuie sã dãm frumos
faþã de cei cu care s-a semnat un
memorandum, reprezentând un
partener strategic al României. ªi
amânâm, de fapt, implementarea
5G în România. Am vãzut proiectul
de lege pus în dezbatere - în primul
rând încalcã tratatul de funcþionare
a Uniunii Europene, principiile
Organizaþiei Mondiale a Comerþu-
lui, principiile pieþei unice. E un
proiect care transformã o piaþã li-
berã, în pixul unui premier. Am vã-
zut acolo niºte aberaþii... Fiecare
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Avocatul Ion Dragne, partener la Dragne&Asociaþii: "Scopul legii

sugereazã cã este menitã sã asigure apãrarea siguranþei naþionale în

infrastructura informaticã ºi de comunicaþii electronice, dar nu se defi-

neºte clar ce se înþelege prin infrastructura de interes naþional. Trebuie

evidenþiate expres elementele cu privire la ce înseamnã interes naþional

ºi interes privat".

Marian Murguleþ: "Noi trebuie sã ne asigurãm cã tehnologiile, inclusiv

cele 5G, nu pot fi folosite niciodatã împotriva intereselor statului român

sau ale aliaþilor sãi în cadrul rãzboiului hibrid. De aceea este foarte ne-

cesar sã ne asigurãm cã aceste tehnologii sunt în controlul nostru ºi

pentru asta este nevoie de un set de mãsuri concrete, nefiind suficientã

doar declaraþia unui producãtor, oricare ar fi acesta, sau promisiunea

cã echipamentele sunt sigure (...)".
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furnizor de echipamente ajunge sã
fie autorizat, prin decizia premieru-
lui României, dupã avizul CSAT.
Adicã ajungem într-o situaþie hilarã,
din punctul meu de vedere. Deci,
comerciantul se duce sã ia aviz de
la domnul Orban. Este absurd! Vã
daþi seama ce înseamnã asta?! E de
fapt o barierã incorectã, oricum
cade la orice instanþã internaþiona-
lã, chiar dacã va fi legea în Parla-
ment, dar, pânã sã ajungã la lege,
vor fi multe discuþii, dezbateri".

Este vorba despre o lege frânã,
considerã economistul, apreciind:
"Când vorbim de jucãtorii din sec-
torul 5G vorbim despre o piaþã ra-

refiatã. Existã niºte jucãtori chinezi
foarte buni, niºte jucãtori suedezi ºi
americanii sunt în situaþia inversã a
Rusiei de la Al doilea Rãzboi Mon-
dial. Atunci, americanii aveau bom-
bã atomicã, ruºii nu aveau bombã
atomicã ºi pentru ca ruºii sã întârzie
expansiunea americanã dupã acea
pace, au fãcut tot felul de jocuri
pentru a tergiversa situaþia ºi pen-
tru a reuºi sã îºi facã bombã atomi-
cã. Aºa este ºi acum cu tehnologia
5G. Este un joc în care România a
intrat ºi nu cred cã a intrat foarte
bine pregãtitã. Aici este vorba de
bãtãlie geopoliticã la nivel mondial,
nu de risc de securitate. Toatã acea-

stã întârziere de doi ani ne-o plã-
teºte cineva? Sunt 6 miliarde lei
pierduþi în 2019 ºi 2020, iar anul vii-
tor vor mai fi 3 miliarde! Pierdem
avantaj competitiv. Digitalizarea
este epoca 2020-2030. Cine pierde
trenul acesta se întoarce în epoca
de piatrã, a ieºit din economia glo-
balã".

Adrian Câciu susþine cã încã nu
sunt fãcute cãrþile, explicând:
"Urmeazã ºi alegerile din SUA. De
asemenea, influenþa Chinei a cre-
scut foarte mult în aceastã perioa-
dã - nu a avut în toatã istoria ei o
aºa influenþã pe bursã ºi companii
cumpãrate ca în ultima vreme. Jo-

curile din alegerile prezidenþiale
din SUA ne vor spune dacã se lasã
piaþa liberã sau se tergiverseazã în
continuare. Între timp noi pierdem
bani. ªi Europa pierde bani. Europa
a pierdut 142 miliarde euro din ne-
implemnatrea 5G".

Liviu Popescu: "Proiectul are impact ºi asupra rezilienþei echipamentelor

din reþelele 2G, 3G ºi 4G care ar trebui înlocuite în urmãtorii cinci ani, iar

acest lucru va atrage costuri substanþiale cu privire la adaptarea opera-

torilor la obligaþiile impuse prin viitorul act normativ. (...) O estimare co-

rectã a costurilor implicate nu poate fi realizatã acum ºi existã riscul afec-

tãrii planului de afaceri ºi asupra investiþiilor aflate în derulare.

Adrian Câciu: "Practic, este o dezbatere aparentã, pentru cã trebuie sã

dãm frumos faþã de cei cu care s-a semnat un memorandum, repre-

zentând un partener strategic al României. ªi amânâm, de fapt, imple-

mentarea 5G în România. Am vãzut proiectul de lege pus în dezbatere -

în primul rând încalcã tratatul de funcþionare a Uniunii Europene, prin-

cipiile Organizaþiei Mondiale a Comerþului, principiile pieþei unice".

Sergiu Zaharia: "Complexitatea reþelelor 5G este una mare, iar un astfel

de proiect de lege trebuie sã detalieze criterii tehnice pentru identifica-

rea mãsurilor de securitate a anumitor produse. Niciodatã un element

politic nu a reuºit sã securizeze un router sau un server".

Marius Sãceanu: "Este nevoie sã reglementãm rapid activitatea în zona

5G, deoarece, în momentul de faþã licenþele operatorilor sunt neutre

tehnologic ºi aceia care au echipamente privind 5G pot sã le instaleze,

pentru cã nu existã o astfel de reglementare".


