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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 20-22 septembrie 2016 

 
           La lucrările şedinţelor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 20, 21 și 22 septembrie au fost prezenţi: Nicolicea Eugen, 
Drăgușanu  Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram 
Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane, Murgu Neagu, 
Daniel Vasile Oajdea, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: 
Ciurariu Florin, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. Comunicarea Comisiei Europene: Inițiativa europeană în domeniul cloud 

computingului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe 
cunoaștere în Europa – COM (2016) 178; 

2. Comunicarea Comisiei Europene: Digitalizarea industriei europene – 
Valorificarea deplină a pieței unice - COM (2016) 180; 

3. Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: 
„Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și 
etapele următoare” – COM (2016) 359.  

 
1. Comunicarea Comisiei Europene: Inițiativa europeană în domeniul cloud 

computingului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe 
cunoaștere în Europa – COM (2016) 178. 

 În prezent Europa nu valorifică pe deplin potențialul datelor, iar acest lucru se 
datorează în principal următoarelor: 

1. Accesul la datele provenite din cercetarea finanțată din fonduri publice nu 
este întotdeauna liber. 

2. Lipsa de interoperabilitate. Deși interoperabilitatea și schimbul de date au fost 
abordate în unele sectoare (de exemplu, localizarea datelor a fost abordată în 
Directiva INSPIRE, iar datele privind sănătatea, în Directiva privind drepturile 
pacienților), numeroase seturi de date sunt în continuare inaccesibile pentru 
oamenii de știință, sectorul industrial, administrațiile publice și factorii de decizie 

mihaela.astafei
New Stamp



politică. Schimbul de date în domeniul cercetării este împiedicat și de 
dimensiunea seturilor de date, de diversitatea formatelor acestor date, de 
complexitatea programelor informatice necesare pentru analizarea lor și de 
delimitarea adânc înrădăcinată a disciplinelor. Pentru ca datele să devină 
accesibile pe scară largă și să fie disponibile pentru procesarea cu ajutorul unor 
instrumente comune, provenite din surse deschise, de analiză a datelor, sunt 
necesare „metadate” simple pentru identificarea datelor și specificații pentru 
schimbul de date. Este necesar, de asemenea, să fie abordate aspectele legate de 
protejarea și conservarea datelor pe termen lung. Există deja inițiative de teren la 
nivel mondial, unele state membre înregistrând progrese în acest domeniu.  

3. Fragmentarea împiedică activitatea științifică bazată pe date. Infrastructurile de 
date sunt separate pe domenii științifice și economice, pe țări și pe modele de 
guvernanță. Politicile de acces pentru colaborarea în rețea, pentru stocarea datelor 
și pentru activitățile informatice sunt diferite. Infrastructurile de date și 
infrastructurile informatice lente și neconectate împiedică descoperirile științifice, 
favorizează compartimentarea și încetinesc circulația cunoștințelor. Date din 
cercetare care pot fi puse în comun, instrumente deschise de analiză a datelor și 
sisteme informatice conectate, toate aceste elemente trebuie să fie disponibile 
pentru marea majoritate a cercetătorilor din Europa, nu doar pentru elita 
oamenilor de știință, care activează în disciplinele cele mai căutate în principalele 
instituții de cercetare. În plus, universitățile și centrele de cercetare din Europa își 
desfășoară, în general, activitatea în cadrul unor structuri naționale și nu dispun de 
un mediu de dimensiune europeană pentru analiza informatică a datelor și 
stocarea acestora. Din aceste motive, cooperarea științifică la nivelul UE este 
îngreunată, acest lucru fiind valabil în special pentru cooperarea multidisciplinară 
bazată pe date. În cadrul unei consultări publice recente în opinia marii majorități 
a respondenților, cloudul european destinat științei deschise ar contribui la 
sporirea eficienței activității științifice printr-o mai bună împărtășire a resurselor 
la nivel național și internațional. 

4. în Europa există o cerere din ce în ce mai mare de calcul de înaltă performanță 
(HPC) de talie mondială pentru prelucrarea datelor în domeniile științei și 
ingineriei. Simularea unei aeronave complete de generație următoare, modelarea 
climatică, stabilirea corelației dintre genom și sănătate, înțelegerea creierului 
uman, testarea in silico a produselor cosmetice pentru a se reduce numărul de 
teste efectuate pe animale - toate aceste activități necesită capacități de calcul 
„exascale”. În timp ce, pe termen lung, informatica cuantică oferă promisiunea 
de a rezolva problemele de calcul care depășesc posibilitățile actualelor 
supercalculatoare, competitivitatea UE depinde și de sprijinul adus de HPC 
infrastructurilor paneuropene de date. 



             Cloudul poate fi definit drept o combinație de trei elemente interdependente: 
infrastructurile de date care stochează și gestionează datele, rețelele în bandă largă care 
transportă datele, și calculatoarele din ce în ce mai performante, care pot fi utilizate 
pentru procesarea datelor.  

            Un cadru legislativ clar și standarde larg acceptate, adaptate erei digitale, permite 
furnizorilor de cloud să continue să inoveze și vor da încredere utilizatorilor să adopte 
soluții cloud. Perspectivele pentru piața europeană de cloud computing sunt pozitive, însă 
trebuie să ne asigurăm că sunt îndeplinite condițiile pentru dezvoltarea unui ecosistem 
european puternic de cloud, a unei industrii europene puternice de cloud și că adopția 
serviciilor de cloud în Europa continuă să crească în ritm ascendent. 
 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei Europene: Inițiativa europeană în domeniul cloud 
computingului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe 
cunoaștere în Europa – COM (2016) 178 și în urma dezbaterilor au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 

2. Comunicarea Comisiei Europene: Digitalizarea industriei europene – 
Valorificarea deplină a pieței unice - COM (2016) 180. 

 Prezenta comunicare introduce un set de măsuri menite să sprijine și să conecteze 
inițiativele naționale pentru digitalizarea industriei și a serviciilor conexe în toate 
sectoarele și să stimuleze investițiile prin intermediul parteneriatelor strategice și al 
rețelelor. Comisia propune măsuri concrete pentru accelerarea elaborării unor standarde 
comune în domenii prioritare, cum ar fi rețelele de comunicații 5G sau securitatea 
cibernetică, și pentru modernizarea serviciilor publice. Comisia intenționează să instituie 
un sistem european de tip cloud care va oferi unui număr de 1,7 milioane de cercetători și 
de 70 de milioane de profesioniști din domeniul științei și al tehnologiei un mediu virtual 
pentru a stoca, a gestiona, a analiza și a reutiliza un volum însemnat de date de cercetare.  

Digitalizarea industriei  

 Deși numeroase sectoare ale economiei au adoptat rapid tehnologiile și procesele 
digitale, este necesar ca întreprinderile europene din toate domeniile de activitate și de 
toate dimensiunile să valorifice pe deplin oportunitățile digitale pentru a fi competitive la 
nivel mondial. Sectoarele tradiționale precum: construcțiile, industria agroalimentară, 
industria textilă sau metalurgia și IMM-urile au rămas în urmă în ceea ce privește 
adoptarea tehnologiilor și proceselor digitale. Studii estimează că digitalizarea produselor 
și a serviciilor va genera anual în Europa venituri suplimentare de peste 110 miliarde 
EUR pentru industrie, în următorii cinci ani. 

 Multe state membre ale UE au lansat strategii de sprijinire a digitalizării 
industriei, însă este necesară o abordare cuprinzătoare la nivel european pentru a se evita 
fragmentarea piețelor și pentru a valorifica pe deplin beneficiile evoluțiilor digitale, cum 
ar fi internetul obiectelor. 



           Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Digitalizarea 
industriei europene – Valorificarea deplină a pieței unice -  COM (2016) 180 și în 
urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra acestei comunicări. 
 

3. Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: 
„Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și 
etapele următoare” – COM (2016) 359 

 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 
sesizată, în data de 05.04.2016, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de 
opinie, cu, Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: 
„Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele 
următoare” – COM (2016) 359.  
 Planul de investiții pentru Europa a fost prezentat la 26 noiembrie 2014 și se 
bazează pe trei piloni: 

- Crearea unui Fond european pentru investiții strategice (FEIS) bazat pe o garanție 
provenită din bugetul UE și al BEI; 

- Identificarea unei liste de proiecte concretă, transparentă și credibilă la nivelul 
UE, însoțită de un program de asistență; 

- O foaie de parcurs cu măsuri menite să sporească activitatea investițională în 
Europa. 

 La 13 ianuarie 2015 Comisia a lansat proiectul de Regulamant care prevede 
implementarea primilor doi piloni ai Planului, în prezent Planul fiind în curs de 
implementare. 
 La 18 luni de la lansarea Planului de investiții pentru Europa și la un an de la 
instituirea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), Comisia a publicat 
Comunicarea: Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și 
etapele următoare, care cuprinde elemente cu privire la stadiul actual al Planului de 
investiții pentru Europa și a realizărilor Fondului european pentru investiții strategice 
(FEIS),  precum și etapele următoare. 
În februarie, Comisia a emis o serie de orientări referitoare la modul în care pot fi 
combinate fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) cu FEIS pentru 
a permite realizarea cât mai multor investiții. O primă serie de proiecte beneficiază deja 
în practică de această combinație, care va fi simplificată și mai mult. 

 De asemenea, Comisia a luat o serie de măsuri de îmbunătățire a mediului de 
afaceri și a condițiilor de finanțare, ca parte a celui de-al treilea pilon al planului de 
investiții. Printre aceste inițiative se numără reducerea cerințelor de capital pentru 
întreprinderile de asigurare și reasigurare. Asigurătorii au informat Comisia că anumite 



dispoziții ale Directivei Solvabilitate II îi împiedicau să facă investiții în infrastructură, 
iar acum acest obstacol a fost eliminat. Comisia va evalua dacă este oportună reducerea, 
în mod asemănător, a cerințelor de capital pentru bănci în ceea ce privește expunerile în 
raport cu infrastructura, având în vedere discuțiile referitoare la tratamentul privind 
cerințele de capital aplicat expunerilor bancare. 

România consideră că ar fi utilă o mai bună calibrare a acestui mecanism 
financiar astfel încât să răspundă mai bine nevoilor de investiţii la nivelul întregii UE. 

În cadrul unei dezbateri recente organizate de Institutul European din România 
(IER) s-a considerat că mediul privat din România manifestă un interes redus pentru 
Planul Juncker, reacție cauzată de gradul încă redus de dezvoltare a pieţei de capital din 
România. 

Din informațiile cu privire la proiectele aprobate, rezultă că România este inclusă 
în cadrul unei operațiuni regionale a FEIS cu o instituție financiar-bancară (ProCredit) în 
cadrul componentei pentru IMM-uri. Totodată platforma online de proiecte (EIPP) 
lansată la 1 iunie 2016 oferă informații despre 5 proiecte din România transmise direct 
Comisiei. Cu privire la EIAH, informațiile indică că din România au fost primite 10 
solicitări pentru asistență tehnică sau pentru asistență tehnică și finanțare, 6 din sectorul 
privat, 2  de la ONG-uri și 2 de la unitățile administrativ-teritoriale, cu o distribuție 
sectorială largă, 2 mediu, 2 dezvoltare urbană, transport, energie , IMM, etc.. 

Cu privire la etapele următoare, România susține necesitatea unei analize 
aprofundate și a unei evaluări la mijlocul perioadei și numai ulterior luarea unei decizii cu 
privire la extinderea temporală a instrumentului. 
 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: „Europa investește 
din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare” – COM 
(2016) 359 și în urma dezbaterilor au constatat următoarele: 

- Există probleme privind promovarea proiectelor în special cele de infrastructură și 
inovație. Majoritatea proiectelor din cadrul anvelopei financiare pentru 
infrastructură și inovare sunt în statele membre cu piețe financiare dezvoltate care 
permit utilizarea unor structuri de finanțare inovative, inclusiv parteneriate public-
private. Instrumentele FEIS rămân complexe și în mare parte greu de accesat 
pentru statele membre cu piețe financiare și sector privat mai puțin dezvoltate. 

- Ar trebui o mai bună calibrare a acestui instrument financiar astfel încât să 
răspundă nevoii reale de investiții la nivelul UE fiind foarte importantă asigurarea 
unei acoperiri geografice echilibrate la nivelul UE și întărirea asistenței tehnice la 
nivel local astfel încât să existe posibilități egale de acces a instrumentului de 
către statele membre. 

 
VICEPREŞEDINTE, 
Ionuț Cristian Săvoiu 
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