
A Romtelecom şi Vodafon se cred în ţara nimănui ? 
                            -INTERNET- 
La aceeaşi suma platită internetul oferă servicii diferite, o bună parte din 
teritoriul României fiind discriminată, nebeneficiind de serviciile audio şi 
video. Nu toţii abonaţii internet sunt obişnuişi cu termenii tehnici, aşa că ne 
vom exprima pe înţelesul tuturor. Dacă în Bucureşti, spre exemplu, se pot 
viziona filme, fie ele de două-trei minute sau de o ora, de pe alte link-uri sau 
site-uri, în prea multe localităţi din România-aşa în comune şi mici oraşe, 
este imposibil. După o imagine se intrerupe derularea, se aşteaptă destul de 
mult, apoi iar apare o imagine. Când se doreşte să se  asculte un cantec, dupa 
un cuvânt se întreupe audierea, apoi, după un timp se poate auzi un alt 
cuvânt. Oare în Germania, Franţa, Anglia şi în alte ţări din Uniunea 
Europeană îşi permite vreo companie de internet, la aceeşi bani platiţi, să 
lase o bună parte din ţările respective  fără serviciile complete!? Nu credem 
aşa ceva! La fel se prezintă situaţia şi în şcoli. Guvernul României a alocat 
sume importante pentru introducerea internetului în şcoli, atât în cele din 
marile oraşe, cât şi în micile oraşe şi în comune. Nu ar fi fost normal să 
suprevegheze şi  calitatea serviciilor?! Au copii de la ţară şanse egale cu cei 
de la şcolile din marile oraşe? Nici vorba, nici pe planul internetului! Dar 
mass-media ce are de spus?!  Este posibil să existe iniţiativa unui proces de 
răsunet împotriva acestor rele practici, iar rezultatul sentinţei  judecătoreşti 
este previzibil, companiile în cauză vor trebui să platească despăgubiri 
consistente. Mai există şi calea sesizării Consiliului Europei! Dacă 
cosumatorii de internet nu vor beneficia de protecţia necesara, se va ajunge 
şi aici, deşi este jenant ca organismele europene să ne  rezolve  şi această 
problema, deşi factorii interni pot constrînge companiile de internet să nu fie 
doar colectoare de bani. 
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