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Net Neutrality

 Regulamentul adoptat de Parlamentul 
European pe 27 octombrie 2015 lasă 
numeroase probleme nerezolvate, rolul 
ANCOM, dar și al BEREC, devenind și mai 
importante în acest context;

 Trebuiesc clarificate aspecte rămase 
neclarificate, cum ar fi:

 serviciile specializate

 regulile de management al traficului

 problemele legate de practicile de tip „zero 
rating”

ANCOM trebuie să se implice în informarea 



Securitatea rețelelor

 ANCOM a jucat un rol redus pe subiectul 
extrem de important al securității rețelelor de 
comunicații până acum, așadar propunem:

 Crearea unui CERT specializat pe zona de 
securitate de comunicații electronice și care ar 
trebui să se remarce cel puțin prin transparență și o 
colaborare reală cu toate părțile interesate 
(„multistakeholder approach”);

 Creșterea transparentei notificărilor de securitate;

 Unificarea sistemelor de notificare pentru 
încălcarea securității și încălcarea securității datelor 
cu caracter personal.



Libertatea pieței de Internet și 
telecomunicații

 Libertatea pieței și existența unei concurențe 
reale sunt decisive atât pentru consumatori cât 
și pentru stimularea un mediu propice pentru 
libertatea de exprimare atât din punct de vedere 
al libertății de a accesa informații, cat și din cel 
de a produce și transmite informații;

 Este necesară o analiză atentă a efectelor 
măsurilor propuse asupra dreptului la 
proprietate, proprietății private și a 
aranjamentelor contractuale voluntare, fără de 
care nu se pot defini criterii precum 
„concurența” decât în mod arbitrar;

O atenție sporită ar trebui acordată evitării 



Inovare

 ANCOM ar trebui să se asigure ca 
reglementările tehnice nu reprezinta o barieră în 
calea inovației și a cercetării și dezvoltării;

 ANCOM are oportunitatea de a deveni un 
facilitator pentru mai multe categorii de actori 
(academic, sectorul privat sau ONG-uri) și 
poate chiar un partener activ în acest tip de 
proiecte.


