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 La lucrările Comisiei din 03 martie 2004 au fost prezenţi 14 deputaţi.   
 La lucrările Comisiei din 04 martie 2004 au fost prezenţi 13 deputaţi.   

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI: Întâlnire reprezentanţii Connex pentru discuţii referitoare la 

serviciul nou implementat privind localizarea terminalelor – serviciul Busola. 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 
În şedinţa din data de 03.03.2004 au participat ca invitaţi din partea MobiFon S.A. : 

dl. vicepreşedinte Michael Foley, dna. director Andreea Stănescu, dl. director Marian Velicu, 
dna. director Lidia Solomon şi dl. director Octavian Trofin. 

Această întâlnire a fost organizată ca urmare a reacţiilor apărute în presă referitoare la 
posibilitatea localizării şi identificării utilizatorului unui telefon mobil prin noul serviciu 
implementat - Busola Connex. 

Dl. vicepreşedinte Michael Foley a arătat că tehnologia folosită pentru serviciul 
Busola este Cell Broadcast, care nu conţine componente care să permită depistarea unui 
telefon. Localizarea şi identificarea unui telefon este posibilă cu ajutorul unui soft, care nu 
este insă implementat în reţeaua Connex. În momentul lansării unui serviciu care să permită 
identificarea se va solicita întotdeauna acordul deţinătorului telefonului mobil. 

Referitor la reacţiile negative apărute cu ocazia lansării serviciului Busola, 
reprezentanţii Connex au arătat că înainte de lansarea oficială au fost nevoiţi să testeze 
funcţionalitatea serviciului pe reţeaua în funcţiune, neexistând posibilitatea unor teste de 
laborator. Pentru a beneficia de acest serviciu utilizatorii trebuie în mod normal să activeze o 
funcţie din meniul telefonului mobil. Datorită diversităţii modelelor de telefoane, unele aveau 
deja activată această funcţie, astfel încât cu ocazia testelor efectuate posesorii au constatat 
apariţia informaţiilor referitoare la zona geografică în care se aflau.   

Dl. deputat A. Sassu a sugerat ca în momentul lansării şi chiar testării unui nou 
serviciu să anunţe utilizatorii, eventual prin transmiterea unui mesaj pe telefonul mobil. 

Dl. director de produs O. Trofin a făcut în continuare o prezentare a tehnologiei Cell 
Broadcast, precum şi a serviciului Busola. Din această prezentare rezultă că informaţiile 
legate de poziţia telefonului în cadrul unei reţele GSM nu sunt accesibile operatorului uman, 
iar serviciul nu permite identificarea poziţiei unui telefon mobil, nu oferă operatorului de 
telefonie mobilă posibilitatea de a identifica unde se află un anumit telefon mobil şi nu 
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permite accesul unui operator uman la informaţii legate de poziţia unui telefon mobil. Prin 
tehnologia Cell Broadcast, utilizatorii îşi setează singuri telefonul pentru a primi numai 
mesajele dorite, iar operatorul nu are informaţii despre setările existente în telefoanele 
utilizatorilor.  

Dl. deputat V. Popescu, membru şi în Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională a relatat faptul că reacţiile colegilor nu au fost unanim favorabile, pe 
considerentul că „un om prevenit face cât doi”. Consideră că popularizarea a fost făcută 
foarte târziu şi cetăţenii s-au trezit cu serviciul activat înainte de a fi anunţaţi. Referitor la 
reacţiile apărute în mass media, dl. deputat V. Popescu a menţionat că a făcut o declaraţie 
politică pe acest subiect, întrucât suspiciunile vizau nu numai operatorul Connex, ci şi 
Serviciul Român de Informaţii. De asemenea recomandă o definire mai exactă a zonelor, 
pentru a nu se crea ambiguităţi. 

Dl. deputat G. Makkai s-a interesat despre politica de viitor a firmei referitoare la 
autonomia punctelor de lucru în teritoriu în cazurile întreruperilor de curent electric. Dna. 
Andreea Stănescu a precizat că în momentul de faţă Transilvania şi Moldova nu sunt 
acoperite integral, dar pentru acest an s-au prevăzut investiţii în acest sens. Dl. M. Velicu a 
completat că în cazul unei întreruperi de curent, bateriile existente au o autonomie de 3-4 ore. 

În încheiere dl. deputat A. Sassu recomandă pentru viitor un efort mai mare pentru 
educarea pieţei combinat cu o publicitate adecvată şi i-a asigurat pe reprezentanţii MobiFon 
de sprijinul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 
 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
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