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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la serviciul universal și la numărul pentru apeluri de urgență 112 
(2010/2274(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și 
serviciile electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal)1, 

– având în vedere modificarea adusă Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să 
asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului2,

– având în vedere Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și 
drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a 
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind 
cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în 
materie de protecție a consumatorului3, 

– având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de 
comunicații electronice (Directivă-cadru)4, 

– având în vedere Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura 
asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul)5, 

– având în vedere Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice6,

– având în vedere Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE 
privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum 
și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice7, 

                                               
1 JO L 108, 24.4.2002, p. 51.
2 JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
3 JO L 337, 18.12.2009, p. 11.
4 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
5 JO L 108, 24.4.2002, p. 7.
6 JO L 108, 24.4.2002, p. 21.
7 JO L 337, 18.12.2009, p. 37.
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– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului1,

– având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice2,

– având în vedere consultarea publică lansată la 2 martie 2010 de Comisie privind 
principiile viitorului serviciu universal în domeniul rețelelor de comunicații și servicii 
electronice,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2010 intitulată „Banda largă 
europeană: o investiție într-un promotor digital al creșterii” (COM(2010)0472),

– având în vedere Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a primului program pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio 
(COM(2010)0471),

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 20 septembrie 2010 privind accesul 
reglementat la rețelele de acces de nouă generație (NGA),

– având în vedere documentul de lucru al Comitetului pentru comunicații al Comisiei 
privind „Accesul la banda largă în UE:  situația la 1 iulie 2010”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 august 2010 intitulată „Raport de activitate 
privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice 2009 (al 15-lea raport) 
SEC(2010)630” (COM(2010)0253),

– având în vedere cea de-a patra ediție a „Tabloului de bord al piețelor de consum - Pentru o 
mai bună funcționare a piețelor în interesul consumatorilor”, publicată în octombrie 2010, 

– având în vedere Decizia 91/396/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind introducerea 
unui număr unic european pentru apelurile de urgență3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în 
interiorul Comunității4, 

– având în vedere sondajul intitulat „Numărul european pentru apeluri de urgență 112” 
(Flash Eurobarometru 314),

– având în vedere documentul de lucru al Comitetului pentru comunicații al Comisiei 
privind „Implementarea numărului european 112 pentru apeluri de urgență – rezultate ale 
celei de-a patra runde de colectare de date” (10 februarie 2011),

                                               
1 JO L 337, 18.12.2009, p.1.
2 JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
3 JO L 217, 6.8.1991, p. 31.
4 JO L 171, 29.6.2007, p. 32.
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– având în vedere declarația sa din 25 septembrie 2007 privind numărul european pentru 
apeluri de urgență 112 1, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2011),

A. întrucât Directiva privind serviciul universal (DSU) previne excluziunea socială garantând 
că cetățenii din zonele rurale și izolate sau familiile cu venituri reduse au acces la un cost 
rezonabil la servicii de telecomunicații de bază esențiale;

B. întrucât serviciul universal este definit ca „setul minim de servicii de o calitate specificată 
la care au acces toți utilizatorii finali, la un preț accesibil luându-se în considerare 
condițiile specifice naționale, fără a denatura concurența”;

C. întrucât nu este încă posibil să se evalueze punerea în aplicare a DSU revizuite, dat fiind 
faptul că termenul de transpunere este 25 mai 2011, iar perioada de trei ani necesară 
înainte de evaluare abia a început;

D. întrucât legislația existentă în sine nu este suficientă pentru a se ajunge la rezultate 
pozitive pentru cetățeni și este necesar, de asemenea, să se maximizeze beneficiile 
derivate din noile măsuri, printr-o monitorizare continuă de către statele membre, și să se 
optimizeze eforturile de a ameliora calitatea, exhaustivitatea și vizibilitatea informațiilor; 

E. întrucât piața unică nu va putea fi niciodată considerată finalizată, ci ar trebui mereu 
reevaluată conform nevoilor sociale și progreselor tehnologice, ar trebui să existe 
întotdeauna garanții de protecție socială, dezvoltare economică și creștere pentru a garanta 
că piața unică aduce beneficii concrete pentru cetățeni;

F. întrucât dorința de progres este forța motoare și vectorul viziunii și obiectivelor stabilite 
de legislatorii europeni; întrucât propunerile pentru o legislație nouă sau de modificare 
trebuie să țină seama de experiențele concrete și de capacitățile de punere în aplicare; 
întrucât adaptările legislative trebuie să beneficieze de un sprijin politic clar, susținut de o 
evaluare obiectivă costuri-beneficii ca factor decisiv;

G. întrucât singurul număr care poate fi folosit în toate statele membre ale UE pentru a 
contacta serviciile de urgență este numărul european pentru servicii de urgență 112,  

Serviciul universal în contextul noilor progrese

1. subliniază importanța obligațiilor de serviciu universal (OSU) drept măsură de siguranță 
pentru incluziunea socială atunci când forțele pieței nu au reușit prin ele însele să 
furnizeze servicii de bază cetățenilor și întreprinderilor;

                                               
1 JO C 219 E, 28.8.2008, p.92.
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2. sprijină reevaluarea regulată a abordării UE față de obligațiile de serviciu universal, ținând 
seama de evoluțiile sociale, economice și tehnologice pentru a identifica și a introduce în 
norme definiții adecvate care să reflecte nevoile în schimbare și care să amelioreze 
calitatea serviciilor;

3. solicită Comisiei să pună la dispoziție orientări pentru cea mai bună punere în aplicare și 
executare a Directivei revizuite privind serviciul universal, evitând denaturarea cauzată 
pieței și permițând, în același timp, statelor membre să adopte dispoziții care să se 
potrivească circumstanțelor naționale;   

4. sprijină obiectivele Agendei digitale referitoare la accesul universal la servicii în bandă 
largă și este convins că acesta va ajuta cetățenii și întreprinderile să se bucure de toate 
beneficiile pieței unice digitale, în special prin îmbunătățirea incluziunii sociale, crearea 
de noi oportunități pentru întreprinderile inovatoare din punct de vedere social și al 
mediului care creează de locuri de muncă, contribuie la creșterea economică și la creșterea 
oportunităților pentru comerțul transfrontalier;

5. subliniază faptul că prin combinarea politicilor și a tehnologiilor se poate stimula 
dezvoltarea de noi servicii on-line și de noi aplicații de către întreprinderi și organisme 
publice, ceea ce va stimula cererea de conexiuni la internet mai rapide, va face ca 
investițiile în rețele deschise de bandă largă să fie mai profitabile și, prin urmare, va 
încuraja parteneriatele de tip public-privat; 

6. subliniază faptul că serviciul universal nu este un drept și nici motorul principal de 
asigurare a accesului universal la servicii de bandă largă, date fiind costurile mari ale 
investițiilor și faptul că acesta nu este în mod necesar în măsură să ofere servicii 
semnificativ mai bune consumatorilor;

7. consideră că obligațiile de serviciu universal ar putea în cele din urmă să devină un 
stimulent suplimentar pentru dezvoltarea serviciilor în bandă largă; 

8. solicită Comisiei să finalizeze evaluarea de impact în curs și să pună la dispoziția 
legislatorilor date fiabile despre utilizarea actuală, cererea preconizată și îmbunătățirea 
obligațiilor de serviciu universal prin banda largă și, în final, să prezinte o analiză a celui 
mai eficient pachet de finanțare pentru statele membre, consumatori și întreprinderi în 
ceea privește realizarea obligațiilor de serviciu universal;  

9. solicită Comisie ca, în paralel și în colaborare cu autoritățile naționale de reglementare, să 
monitorizeze atent piețele pentru a garanta că statele membre care sunt deja capabile sau 
doresc să furnizeze servicii universale prin intermediul gamei de tehnologii și viteze de 
bandă largă, să poată realiza acest lucru fără a cauza în practică denaturări ale pieței; 

10. salută decizia Comisiei de a realiza un studiu aprofundat privind furnizarea de servicii de 
internet, în urma publicării celui de-al patrulea Tablou de bord al piețelor de consum; 

11. solicită Comisiei și statelor membre să analizeze, cu contribuția autorităților naționale de 
reglementare, opțiunile pentru o aplicare uniformă a obligațiilor de serviciu universal, care 
să garanteze accesibilitate pentru grupuri vulnerabile nu doar prin introducerea de 
terminale și de tarife speciale, ci și prin disponibilitatea informațiilor adecvate, precum și 
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posibilitatea reală a consumatorului de a alege serviciile disponibile și servicii post-
vânzare; 

Numărul european pentru apeluri de urgență 112 

12. subliniază faptul că numărul 112 poate salva vieți și poate crește protecția cetățenilor UE;

13. cu toate acestea, regretă că numărul european de urgență 112 este departe de a-și fi atins 
potențialul maxim; prin urmare, consideră că încă trebuie luate măsuri de bază în ceea ce 
privește recunoașterea acestui număr de către cetățeni, împreună cu alte aspecte relevante 
legate de tehnologie și o mai bună coordonare;

14. îndeamnă Comisia Europeană ca, împreună cu statele membre și cu sprijinul acestora, să 
își intensifice eforturile comune pentru a sensibiliza și mai mult publicul în ceea ce 
privește existența și utilizarea numărului 112;

15. solicită statelor membre să îmbunătățească acuratețea și fiabilitatea informațiilor privind 
localizarea apelantului, conform noilor norme ale UE privind telecomunicațiile, și să își 
actualizeze tehnologiile cu scopul final al localizării automate; 

16. solicită să se pună la dispoziție fonduri și să se sprijine proiecte de cercetare pentru a 
asigura dezvoltarea celor mai bune tehnologii pentru localizarea apelantului, inclusiv prin 
VoIP și sprijină, prin urmare, dezvoltarea de standarde și reglementări privind serviciile 
de nouă generație; 

17. consideră că, prin intermediul reglementării, apelurile on-line ar trebui să poată fi realizate 
ca serviciu obligatoriu;

18. subliniază importanța unei mai bune coordonări între organismele care intervin în situații 
de urgență, atât la nivel național, cât și la nivel transfrontalier/al Uniunii Europene, pentru 
a realiza cel mai înalt nivel de eficacitate;

19. solicită Comisiei să stabilească cerințe privind fiabilitatea și să stabilească indicatori de 
reacție imediată drept obiective de performanță;

20. recomandă schimbul de bune practici în special privind folosirea unui singur operator 
pentru gestionarea unui apel și folosirea serviciilor de interpretare care i-ar putea ajuta pe 
cei care nu vorbesc limba țării în care folosesc serviciile de urgență;

21. subliniază nevoia de a garanta accesibilitatea numărului 112 pentru persoane cu diferite 
tipuri de handicap și pentru grupurile vulnerabile și cere standardizarea posibilității de 
acces a acestor persoane la numărul 112;  

22. solicită Comisiei să realizeze un studiu privind performanțele existente până în prezent ale 
serviciului legat de numărul 112 și privind cooperarea dintre organismele relevante, cu 
scopul de a îmbunătăți serviciul;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
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Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

OBIECTIVUL RAPORTULUI

Raportul este menit să evalueze recentele evoluții legate de noțiunea fundamentală de serviciu 
universal astfel cum este consacrată în Directiva privind serviciul universal și în contextul 
noilor evoluții, printre care accesul universal la servicii în bandă largă, precum și coordonarea 
abordărilor și finanțarea sa, ținând cont de nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile și ale 
consumatorilor cu handicap. Raportul se axează, de asemenea, asupra numărului european 
unic pentru servicii de urgență 112, care a fost introdus pentru a permite cetățenilor să sune la 
serviciile de urgență utilizând unul și același număr oriunde în UE.

ISTORICUL DOSARULUI

Directiva privind serviciul universal

Liberalizarea sectorului telecomunicațiilor la sfârșitul anilor '90 a fost însoțită de norme 
privind serviciul universal care să servească drept plasă de siguranță în cazul în care piața nu 
furnizează singură serviciile de bază. Scopul era să se prevină excluziunea socială, 
garantându-se că cetățenii din zonele rurale și izolate sau familiile cu venituri reduse au acces 
la un cost rezonabil la serviciile de telecomunicații de bază și esențiale. 

Directiva 2002/22/CE definește setul minim de servicii de o calitate specificată, la care au 
acces toți utilizatorii finali, la un preț accesibil luându-se în considerare condițiile specifice 
naționale, fără a denatura concurența. Directiva prevede, de asemenea, obligații privind 
furnizarea anumitor servicii obligatorii. Normele actuale ale UE impun statelor membre să se 
asigure că toți cetățenii au posibilitatea de a se conecta la un post fix din rețeaua publică de 
telefonie și de a accesa serviciile publice de telefonie pentru comunicații de voce și de date, cu 
acces funcțional la internet. Directiva solicită, de asemenea, statelor membre să garanteze 
accesul consumatorilor la serviciile de informații telefonice și la listele abonaților telefonici, 
precum și la posturi telefonice publice cu plată și să ia măsuri speciale în cazul consumatorilor 
cu handicap. 

Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi care să garanteze furnizarea 
rentabilă a unui serviciu universal pe întreg teritoriul național sau într-o parte a acestuia. 
Desemnarea trebuie să se facă printr-un mecanism eficient, obiectiv, transparent și 
nediscriminatoriu. Pentru a finanța obligațiile privind serviciul universal, statele membre pot 
decide să instituie un mecanism de compensare a întreprinderii, în condiții transparente și din 
fonduri publice, pentru costurile nete stabilite și/sau să împartă costul net al obligațiilor între 
furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice.

Comisia revizuiește domeniul de aplicare al Directivei privind serviciul universal o dată la trei 
ani. Revizuirea din 2009, care se va aplica de la 25 mai 2011, a introdus, printre altele, o nouă 
„dispoziție privind libertatea internetului”, care prevede că orice măsură luată de statele 
membre privind accesul la servicii și aplicații prin rețelele de telecomunicații sau utilizarea 
acestora trebuie să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.



PE458.562v01-00 10/12 PR\856370RO.doc

RO

Directiva privind serviciul universal indică și raționamentul potrivit căruia este necesară 
revizuirea sa periodică. În anexa V la directivă se precizează că:
„Atunci când evaluează necesitatea modificării sau a redefinirii domeniului de aplicare a 
serviciilor universale, Comisia trebuie să ia în considerare următoarele elemente:
- există servicii specifice accesibile majorității consumatorilor și utilizate de o majoritate a 
acestora? Absența sau neutilizarea acestor servicii de o minoritate a consumatorilor generează 
excludere socială? și  
- furnizarea și utilizarea serviciilor specifice aduc un avantaj general net tuturor 
consumatorilor, justificând o intervenție publică în cazul în care serviciile specifice nu sunt 
furnizate publicului în circumstanțe comerciale obișnuite?” 

Consultarea publică privind serviciul universal

În martie 2010, Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind metoda optimă prin 
care se poate asigura că serviciile de telecomunicații de bază sunt disponibile pentru toți 
cetățenii UE. Consultarea a vizat și să verifice dacă este necesar ca normele și definițiile 
existente să fie actualizate la era digitală și, mai ales, dacă acestea ar trebui extinse pentru a 
acoperi și accesul la servicii în bandă largă. Consultarea a vizat și echilibrul dintre un răspuns 
coordonat la nivelul întregii UE și nevoia de flexibilitate la nivel național și finanțarea 
serviciului universal (contribuții din partea sectorului de telecomunicații pentru a asigura 
accesul universal la servicii în bandă largă sau intervenții publice).

Fără a submina importanța erei digitale care se conturează și fiind convins de necesitatea 
promovării tuturor politicilor care facilitează adaptarea cetățenilor la cerințele timpurilor 
noastre, raportoarea consideră că este necesar să se evite impunerea unor obligații 
suplimentare cetățenilor în loc ca aceștia să fie sprijiniți.   

Aspecte privind banda largă: promovarea investițiilor și a serviciilor on-line 

Strategia Europa 2020 a subliniat importanța implementării benzii largi pentru promovarea 
incluziunii sociale și a competitivității în UE. Ea a reafirmat obiectivul de a pune banda largă 
de bază la dispoziția tuturor europenilor până în 2013 și vizează garantarea accesului tuturor 
europenilor, până în 2020, la viteze de internet mult mai mari, de peste 30 Mbps și realizarea 
obiectivului ca 50% din familiile europene sau mai mult să se aboneze la conexiuni internet 
de peste 100 Mbps. 

Pentru realizarea acestor obiective, Agenda digitală pentru Europa prevede adoptarea unei 
politici cuprinzătoare, bazată pe o combinație de tehnologii. Mai precis, Agenda digitală 
descrie în linii mari șapte domenii prioritare de acțiune: crearea unei piețe digitale unice, o 
interoperabilitate sporită, stimularea încrederii în internet și a securității acestuia, accesul mult 
mai rapid la internet, investiții sporite în cercetare și dezvoltare, îmbunătățirea competențelor 
și a incluziunii în materie de alfabetizare digitală, precum și aplicarea tehnologiilor 
informației și comunicațiilor pentru a aborda provocările cu care se confruntă societatea, cum 
ar fi schimbările climatice și îmbătrânirea populației. 

În acest cadru, în septembrie 2010, Comisia Europeană a adoptat trei măsuri complementare 
pentru a facilita introducerea și adoptarea în UE a benzii largi de mare și foarte mare viteză: 
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(i) o Recomandare a Comisiei privind accesul reglementat la rețelele de acces de nouă 
generație, (ii), o propunere de decizie de instituire a primului program pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio (pentru a garanta, printre altele, disponibilitatea 
spectrului pentru banda largă wireless) și (iii) o comunicare privind banda largă în care se 
prezintă modalitatea optimă de a încuraja investițiile publice și private în rețelele de mare și 
foarte mare viteză. 

În ceea ce privește banda largă, în comunicare se solicită statelor membre ale UE să adopte 
planuri operaționale privind banda largă pentru realizarea unor rețele de mare și foarte mare 
viteză însoțite de măsuri concrete de aplicare, se oferă îndrumări privind modul de reducere a 
costurilor investițiilor și se indică modalitățile prin care autoritățile publice pot sprijini 
investițiile în banda largă, inclusiv modalitățile prin care fondurile UE se pot folosi mai bine. 
De asemenea, în comunicare se anunță planurile Comisiei Europene și ale Băncii Europene de 
Investiții de a introduce instrumente de finanțare a benzii largi. 

Deși statele membre care au reușit să utilizeze tehnologii avansate ar trebui să servească drept 
exemple de bună practică, este necesar să se țină cont de particularitățile fiecărui stat membru
în materie de morfologie geografică, particularități care au o legătură directă cu dezvoltarea 
tehnologiilor electronice, sau în ceea ce privește situația lor financiară, cu scopul de a le 
acorda flexibilitatea necesară pentru a aplica normele cele mai potrivite. Sinergiile care ar 
contribui la aplicarea optimă a noilor tehnologii ar trebui salutate și promovate.    

Numărul european unic pentru apeluri de urgență - 112

Numărul european unic pentru apelurile de urgență, 112, a fost creat în 1991, ca urmare a unei 
decizii a Consiliului de Miniștri al UE și este reglementat și de Directiva privind serviciul 
universal (articolul 26) care, după revizuirea din 2009 (pachetul privind telecomunicațiile), 
prevede acum următoarele:

 accesul la toate serviciile de telecomunicații care efectuează apeluri către numere din 
planurile naționale de numerotație;

 îmbunătățirea accesului persoanelor cu handicap la serviciile de urgență;
 același răspuns și tratament ca în cazul apelurilor la numerele naționale de urgență și 

nicio referire la posibilitățile tehnologice;
 obligații mai stricte referitoare la informațiile privind localizarea apelantului, precum 

și criterii de acuratețe și fiabilitate;
 sensibilizarea specifică a călătorilor.

Parlamentul European, la fel ca multe alte părți interesate, a subliniat în mod repetat 
necesitatea de a sensibiliza populația cu privire la numărul 112 și calitatea defectuoasă a 
serviciilor prestate până acum cetățenilor prin intermediul acestui număr.

Raportoarea consideră că este necesar să se acorde numărului 112 sprijinul pe care îl merită 
pentru a asigura beneficii optime pentru viața cetățenilor, altfel acesta și-ar pierde utilitatea.

Tabloul de bord al piețelor de consum
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Ultima ediție a Tabloului de bord al piețelor de consum arată că, la nivelul UE, piața 
telecomunicațiilor se plasează printre ultimele poziții: din 50 de piețe examinate, telefonia 
fixă ocupă poziția 41, telefonia mobilă poziția 44, iar furnizarea serviciilor de internet poziția 
48. 

Sectorul telecomunicațiilor este printre piețele pe care consumatorii au avut cele mai mari 
dificultăți în ceea ce privește compararea ofertelor, s-au confruntat cu cele mai multe 
probleme și piața care a înregistrat numărul cel mai mare de reclamații. Serviciile de 
conexiune la internet înregistrează, de asemenea, decalaje de prețuri mult mai mari în UE. 
Furnizarea serviciilor de internet este în prezent a treia piață într-un clasament negativ, piața 
în care s-a confruntat cu probleme procentajul cel mai ridicat de consumatori și în care
prețurile înregistrează decalaje mari pe teritoriul UE. 

Raportoarea salută, așadar, decizia Comisiei de a realiza un studiu aprofundat privind 
furnizarea serviciilor de internet, în urma publicării celui de-al patrulea Tablou de bord al 
piețelor de consum.


