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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                               20-23 mai 2013 
 
 

 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 20-23 mai 2013 

 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 20, 21, 22 şi 23 mai 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, 
Vasile Gliga, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Ciolacu Ion-
Marcel, Titi Holban, Daniel Iane, Iusein Ibram, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Cornel 
Mircea Sămărtinean, Ionuţ Cristian Săvoiu, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ion Şcheau, 
Cornelia Negruţ,  Dan Nica. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 
Pe ordinea de zi din 20 mai 2013 s-a aflat: 

Studiu asupra Cărţii Verzi a Comisiei Europene - Pregătirea pentru convergenţa 
deplină a lumii audiovizuale: creşterea economică, creaţia şi valorile - COM (2013) 231 
final. 

 
Pe ordinea de zi din 21 mai 2013 s-u aflat: 
 

1. Întâlnire cu reprezentanţii Agenţiei Spaţiale Române cu privire la poziţia, rolul 
şi implicarea României în domeniul industriei şi politicii spaţiale europene. 

2. Diverse. 
 

Pe ordinea de zi din 22 şi 23 mai 2013 s-a aflat: 
 

Studiu asupra Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 
administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2012. 

 
Pe ordinea de zi din 21 mai 2013 s-au aflat: 

 
1. Întâlnire cu reprezentanţii Agenţiei Spaţiale Române cu privire la poziţia, rolul 

şi implicarea României în domeniul industriei şi politicii spaţiale europene. 
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2. Diverse. 
 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv preşedintele Subcomisiei 
pentru Spaţiu. 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat, din partea Agenţiei Spaţiale 
Române, domnul Marius-Ioan Piso, preşedintele acesteia.  

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul domnului preşedinte al 
Agenţiei Spaţiale Române pentru a face o scurtă prezentare cu privire la poziţia, rolul şi 
implicarea României în domeniul industriei şi politicii spaţiale. 

Domnul Marius-Ioan Piso a făcut o scurtă prezentare a Agenţiei Spaţiale Române 
referitor la înfiinţarea acesteia şi misiunea acesteia, precizând că aceasta a fost înfiinţată în 
anul 1991 şi reorganizată prin Hotărâre a Guvernului în anul 1995 ca instituţie publică 
finanţată integral extrabugetar în sistemul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei ( în prezent 
Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului), fiind coordonatorul la nivel 
naţional al activităţilor din domeniul spaţial. De asemenea, misiunea Agenţiei Spaţiale 
Române (ROSA) este de a promova şi coordona dezvoltarea în domeniu şi reprezentarea 
Guvernului în programele de cooperare internaţională.  

În continuare, domnul Marius- Ioan Piso a precizat că Agenţia Spaţială Română 
realizează şi execută proiecte spaţiale  prin propriul centru de cercetare. De asemenea, 
Agenţia Spaţială Română este organizaţia care reprezintă România în relaţia cu Agenţia 
Spaţială Europeană. Începând cu 1991, România a încheiat şi derulat mai multe acorduri de 
cooperare cu ESA, consemnate şi prin Legile nr. 40/1993 şi 1/2007. Din anul 2006, România 
a dobândit poziţia de Stat european cooperant. 

La data de 20 ianuarie 2011 a fost semnat Acordul dintre Guvernul României şi 
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia Agenţiei Spaţiale 
Europene ca stat membru permanent al acesteia. Statutul de stat membru cu drepturi depline 
al ESA permite accesul organizaţiilor din România la toate programele derulate, aceasta 
constituind un important transfer de tehnologie. Apartenenţa României la ESA conduce la 
importante garanţii, atât pentru nivelul cercetării-dezvoltării, dar şi pentru industria naţională 
de înaltă tehnologie. Accesul direct la sistemele spaţiale ESA va permite dezvoltarea 
aplicaţiilor spaţiale pentru agricultură, mediu, transporturi, măsurarea dezastrelor, 
telemedicina. Proiectele ESA se realizează pe principiul "fair-return" care permite utilizarea 
integrală a contribuţiei ţării la nivel naţional. 

În noiembrie  2012, România a participat pentru prima oară în calitate de stat 
membru, la Consiliul Ministerial al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) din Italia, obiectivul 
întâlnirii fiind luarea deciziilor privind participarea fiecărui stat membru la programele noi şi 
în curs de derulare ale ESA. 

În urma ratificării Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană, 
contribuţia financiară a României se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică. Conform Convenţiei pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi 
politicii industriale ESA, contribuţia financiară a României se returnează integral sub forma 
de proiecte şi contracte de achiziţie şi execuţie industrială către ESA, iar drepturile de 
proprietate intelectuala sunt păstrate în România. 

De asemenea domnul Marius-Ioan Piso a evidenţiat că România este membru şi / 
sau participă la activităţile majorităţii organizaţiilor internaţionale relevante. Astfel, România 
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este membru fondator al Comitetului ONU pentru Utilizări Paşnice ale Spaţiului 
Extraatmosferic (COPUOS), deţinând preşedinţia Subcomitetului Ştiinţific şi Tehnic (2002-
2004) şi a Comitetului (2010-2012). Timp de mulţi ani România a luat, de asemenea , parte la 
activităţile spaţiale prin afilierea sa cu COSPAR (Comitetul pentru spaţiul cosmic de 
cercetare), INTELSAT (Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii prin satelit) şi 
INMARSAT (Organizaţia Maritimă Internaţională prin satelit), GEO (Group on Earth 
Observations). România este, de asemenea, membru al EUMETSAT (organizaţiei europene 
de sateliţi meteorologici) în calitate de stat european cooperant. Prin ROSA, România este 
participant marcant la activităţile Federaţiei Astronautice Internaţionale (IAF) , un număr de 
personalităţi ştiinţifice din România fiind membri ai Academiei Internaţionale de 
Astronautică (IAA). România participă şi la componentele spaţiale ale programelor NATO 
(în cadrul SPS şi RTO). 

La încheierea prezentării cu privire la poziţia, rolul şi implicarea României în domeniul 
industriei şi politicii spaţiale, domnul Marius-Ioan Piso, a evidenţiat unele priorităţi în 
susţinerea şi dezvoltarea durabilă a cercetării şi dezvoltării în domeniul spaţial în ceea ce 
priveşte România, respectiv: 
 

- contribuţia românilor la dezvoltarea ştiinţelor spaţiale, contribuţia fiecarui roman 
menţinându-se  în continuare sub 1 euro/an, iar media la nivel european este de 15 
euro/an; 

- tehnologia modernă; 
- dezvoltarea resurselor umane. 

 
Cu prilejul evidentierii priorităţilor de către preşedintele Agenţiei Spaţiale Române, 

domnul deputat Ion Diniţă a subliniat faptul că România ar trebui să valorifice şi să 
motiveze mai mult experţii români din domeniul spaţial, aşa cum alte state pun accent pe 
acest lucru important. 

În continuare, domnul deputat Daniel Iane a intervenit precizând că doreşte să ştie care 
este succesul pe care Agenţia Spaţială Română l-a avut datorită activităţii sale şi ce tehnologii 
s-au dezvoltat în cadrul acesteia.  Domnul Marius-Ioan Piso, preşedintele Agenţiei 
Spaţiale Române a precizat că România este implicata în 12 misiuni spaţiale, iar rezultatele 
se masoară prin cercetare, implicare şi experimentare. De asemenea, referitor la partea de 
aplicaţii spaţiale sunt în desfăşurare contracte de aplicaţii spaţiale şi industriale.  

România participă de la început la proiectele europene GMES şi Galileo, menţionându-se 
ca realizări monitorizarea inundaţiilor efectuată de Agenţia Spaţială Română începând cu 
anul 2005, de asemenea proiecte privind acoperirea teritoriului naţional pentru agricultură şi 
mediu. Serviciile meteorologice au ca suport informaţiile satelitare. Industria naţională 
produce componente şi maşini-unelte automate pentru realizarea rachetei europene Ariane-5. 
Numeroşi operatori de telecomunicaţii utilizează în regim comercial sistemele de comunicaţie 
şi direct broadcasting satelitare. Companii cu obiect de activitate în sisteme de informaţie 
geografică şi securitate utilizează curent aplicaţii spaţiale integrate (navigaţie prin satelit, 
imagerie satelitară, telecomunicaţii). 

România participă la mai multe misiuni spaţiale ale ESA şi NASA, dintre care 
menţionăm: Planck, Cluster, Gaia, Soho, Corot, Alpha Magnetic Spectrometer, Staţia 
Spaţială Internaţională. 

În anul 2008 România a realizat primul nanosatelit (proiectul GOLIAT) cu capacităţi 
ştiinţifice şi de observare a Terrei. “GOLIAT” reprezintă o etapă intermediară în planul de 
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realizare a obiectivelor pe termen lung ale Agenţiei Spaţiale Române de a dezvolta şi opera 
nanosateliţi aflaţi în zbor strâns în formaţie pentru misiuni complexe cu aplicaţii în 
observarea Terrei şi a spaţiului circumterestru şi realizarea de măsuri ştiinţifice de pe orbita 
terestra joasă.  

Domnul Marius-Ioan Piso, a menţionat că România este unul dintre statele participante 
la noul program Small Missions Initiative al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA). De 
asemenea, România a contribuit prin activităţi universitare la fazele iniţiale ale programului 
ESEO – European Student Earth Observation Satellite şi ESMO (sonda ştinţifică Lunară). 

În continuare, domnul deputat Daniel Iane a adus în discuţie  Agenţia de Cadastru  şi 
gradul de precizie al măsurătorilor care este necesară realizării cadastrale pe teritoriul 
naţional şi care prezintă de multe ori incertitudinea locaţiilor. Domnul Marius-Ioan Piso a 
precizat că  exista unele probleme de natură tehnică, România neavând anumite masurători  
specifice, iar acest lucru ţine cont de rezoluţia sateliţilor şi de costurile pe care le implică un 
sistem multi-recepţie. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea  a intervenit precizând că pentru acest lucru ar 
trebui să existe un capitol separat la buget în ceea ce priveşte domeniul spaţial pentru a 
beneficia de resurse mai mari în beneficiul realizării tuturor aplicaţiilor spaţiale şi în scopul 
sprijinirii acestei dezvoltari. 

Având în vedere dezbaterile de pe ordinea de zi a şedintei, în încheierea lucrărilor 
comisiei  s-a propus  stabilirea unei şedinte viitoare cu reprezentanţii Agenţiei Spaţiale 
Române cu privire la prezentarea Bugetului Agenţiei Spaţiale Române şi prezentarea 
priorităţilor acesteia. 

 
3. Diverse 

 
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a menţionat că întâmpină dificultăţi în accesarea 

site-ului Camerei Deputaţilor şi a mail-ului de pe telefonul mobil şi a propus membrilor 
comisiei de a transmite o adresă către Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
cu rugămintea de a realiza versiunea pentru terminale mobile a site-ului Camerei Deputaţilor. 
Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi propunerea domnului preşedinte Daniel Vasile 
Oajdea a fost aprobată. 

În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a propus organizarea de către 
comisie, a unui eveniment format din 3 sectiuni respectiv IT&C World Fair 2013, IT&C 
Trends Conference şi Concursul IT&C Innovation în perioada 25-27 octombrie 2013, la 
Palatul Parlamentului. Târgul este dedicat publicului larg şi se va desfăşura în trei săli din 
cadrul Palatului Parlamentului. La târg vor fi prezente atât companii de renume din IT, 
operatori de telefonie mobilă, precum Vodafone, Microsoft, IBM, Orange, Cosmote, 
Kaspersky, Romsys, cât şi companii din alte domenii conexe. Fiecare companie parteneră 
(sponsor) va avea la dispoziţie câte un stand unde îşi va putea prezenta cele mai noi soluţii de 
comunicaţii pentru optimizarea afacerilor, sisteme IT şi produse electronice, produse 
disponibile în prezent pe piaţa românească, sau produse noi. Comisia IT&C va avea propriu 
stand, unde un reprezentant avizat va putea oferi informaţii participanţilor despre activitatea 
comisiei. Conferinţa IT&C Trends Conference este dedicată producătorilor şi importatorilor 
de produse electronice şi telefonie mobilă, IT managerilor, inginerilor de sistem şi 
administratorilor de reţea din toată ţara, precum şi companiilor din industrii conexe. Împărţită 
în trei sesiuni, va include discuţii despre cum va arăta economia digitală, cum se aplică 
inovaţia în sectorul IT&C, cât de importantă este inovaţia pentru antreprenorii din IT&C în 
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contextul unei noi economii. La sfârşitul conferinţei vor fi înmânate premii câştigătorilor 
concursului IT&C Innovation. Concursul va ţinti două sectoare de activitate – financiar şi 
medical. Participanţii la concurs vor dezvolta două tipuri de software pentru cele două 
sectoare menţionate. Câştigătorii vor fi aleşi de un juriu format din reprezentanţi ai mediului 
privat (sponsori), profesori universitari, reprezentanţi ai Comisiei IT&C. 
 Membrii comisiei au fost de acord cu demararea procedurilor pentru organizarea celor 
două evenimente. 
 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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