
 
 
 
 
 

 
 

 

Grupul Parlamentar UDMR 
 

 

 

INTERPELARE 

 

 

 

Adresat :! 
Domnului!Ministru! al!Transporturilor,! Infrastructurii! "i! Comunica#iilor,! Lucian!Nicolae!

Bode  
De!c tre!domnul!senator:!Antal!István!Lóránt! 
Circumscrip#ia!electoral :!nr.!21,!Harghita! 
Grupul parlamentar: UDMR  
Obiectul!interpel rii:!Nefinalizarea!proiectului!RO-NET!în!jude#ul!Harghita! 
 

 

 

 

Stimate Domnule Ministru,  
 
 
 Am fost nevoit s! recurg la aceast! interpelare, deoarece în jude#ul!Harghita!proiectul!

RO-NET!este!înc !nefinalizat "i în numeroase localit!#i înc! nu exist! serviciu de internet. 
 Având în vedere faptul c! nici dup! 5 luni de la trimiterea scrisorii mele, adresat! 

domnului secretar de stat Drago" Preda, nu am primit r!spuns, dar nici la scrisoarea trimis! în 

luna august nimeni nu s-a gr!bit din cadrul ministerului dumneavoastr! s!-mi dea un r!spuns, 

consider c! aceast! interpelare este calea cea mai potrivit! pentru a primi un punct de vedere, un 

r!spuns din partea ministerului competent de a rezolva aceast! problem!. 
Cum bine "ti#i, în cadrul proiectului RO-NET, prima dat! a fost promis! finalizarea re#elei 

pân! în anul 2014 pentru localit!#ile stabilite. De atunci, îns!, au trecut 6 ani "i aceste planuri tot 
nu s-au realizat. 
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Dup! acesta, RO-NET a stabilit un nou termen pentru finalizarea lucr!rilor, termen, care a 

expirat în octombrie 2019. Anul a trecut repede, dar re#eaua de internet tot nu a fost finalizat! în 

acele localit!#i. 
Nu este nevoie s! v! spun faptul c! tr!im în secolul XXI, unde conexiunea la internet a 

devenit indispensabil! atât în "coli cât "i la locul de munc! "i în via#a cotidian!. 
S! nu mai vorbim despre faptul c! în situa#ia actual!, izolarea cauzat! de COVID-19, ne 

oblig! pe mul#i dintre noi s! ne desf!"ur!m munca pe platformele online. A" men#iona "i situa#ia 

actual! a înv!#!mântului, deoarece în majoritatea institu#iilor de înv!#!mânt predarea cursurilor 

se desf!"oar! predominant online�.sau a"a ar trebui. 
 
 În prezent, în! jude#ul!Harghita,! sunt! "ase! localit #i! unde! re#eaua!RO-NET nu este 

finalizat . 
 În acest context, în data de 27 mai 2020 prin scrisoarea adresat! domnului secretar de stat 
Drago" Preda, am ridicat câteva probleme pentru care a" fi dorit s! primesc l!muriri, "i anume: 
 1. Care sunt motivele pentru care lucr!rile din jude#ul Harghita nu mai continu!? 
 2. S! se stabileasc! un termen clar, la care conexiunea la internet va fi func#ional! în 

localit!#ile stabilite, conform proiectului$ 
 3. Prin intermediul acestei scrisori am f!cut referire, în mod special la comuna Ulie" 

din jude#ul Harghita, unde nici acum nu exist! internet. 
Nici dup! 5 luni de la trimiterea solicit!rii mele nu au fost capabili de un r!spuns. Dac! nici 

eu, în calitatea mea de senator din jude#ul Harghita, nu am reu"it s! primesc r!spuns la o 

întrebare atât de simpl!, la ce se poate a"tepta un cet!#ean român de la acest guvern? 
CUM!putem!vorbi!despre!educa#ie!online!la!distan# ,!care!s !fie!"i!de!calitate,!dac !nu!

exist ! internet?!Copiilor,!p rin#ilor,!societ #ilor!se!vor!asigura!transmiterea!de! informa#ii!

printr-un!�porumbel!voiajor�? 

 

Domnule ministru, v! rog s! lua#i m!surile necesare pentru ca aceast! problem! s! fie 

rezolvat! cât de curând$  
 
  
 
 
          Cu stim!,  
          Antal István Lóránt  
          Senator UDMR  
 
 
Data: 05.10.2020 


