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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         12- 14 martie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 12 - 14 martie 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 12 și 13 martie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion 
Şcheau, Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Iusein Ibram, Sorin Avram Iacoban, Mircea 
Cazan, Cornel Mircea Sămărtinean, Daniel Iane, Titi Holban, Ionuţ Cristian Săvoiu. Au fost 
absenţi: Valerian Vreme, Varujan Pambuccian, Iosif Moldovan, Cornelia Negruţ, Dan Nica. 
La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera 
Deputaţilor din 14 martie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion Şcheau, Vasile 
Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Iusein Ibram, Mircea Cazan, Cornel Mircea Sămărtinean, Daniel 
Iane, Titi Holban, Ionuţ Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Sorin Avram Iacoban, Valerian 
Vreme, Varujan Pambuccian, Iosif Moldovan, 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 s-a aflat: 
 
1.Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenţiei GNSS 
European - COM (2013) 40 
 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura 

de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 
sesizată în data de 12.02.2013 pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii 
a propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European - COM (2013) 
40, BPI – 46/E-s/06.02.2013. 

Politica europeană de radionavigație prin satelit este pusă în aplicare în prezent prin 
programele EGNOS și Galileo. Programele de radionavigație prin satelit constituie proiecte 
pilot ale Uniunii Europene. Ele vizează furnizarea de servicii de radionavigație și se înscriu în 
cadrul Strategiei Europa 2020 și al politicilor de dezvoltare durabilă. Programul Galileo își 
propune să stabilească sistemul global de navigație prin satelit al Europei (GNSS). Acesta va 
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permite furnizarea către utilizatorii din întreaga lume de servicii de poziționare, sincronizare 
și navigație pentru o gamă largă de aplicații, de la transport până la lichidarea de valori 
mobiliare, incluzând alimentarea cu energie electrică, prognoza meteo și taxele de drum. 
EGNOS este un sistem european conceput pentru a îmbunătăți performanțele GPS-ului 
american în zona europeană. El permite utilizarea serviciilor existente de navigație prin satelit 
pentru aplicații de importanță critică pe planul securității, cum ar fi pilotarea și aterizarea 
unui avion sau traversarea unui șenal de către o navă, pentru a enumera doar câteva dintre 
exemplele din domeniul transportului aerian sau maritim. 

Regulamentul (CE) nr. 683/2008 privind punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo) și Regulamentul 
(UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1321/2004  privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 prevăd că 
Agenția GNSS European asigură acreditarea sistemelor de radionavigație prin satelit 
europene în materie de securitate și că, în acest scop, inițiază și supraveghează punerea în 
aplicare a procedurilor de securitate și realizează audituri privind securitatea. 

Dispozițiile Regulamentului (UE) nr.912/2010, pe care Comisia și-l propune să-l 
modifice, stabilesc condițiile în care Agenția GNSS European își îndeplinește misiunea în 
ceea ce privește acreditarea în materie de securitate a sistemelor. Astfel, deciziile de 
acreditare în materie de securitate se iau în mod independent față de Comisie și de entitățile 
responsabile cu punerea în aplicare a programelor de radionavigație prin satelit europene și 
autoritatea de acreditare în materie de securitate a sistemelor care este în cadrul agenției, un 
organ autonom care ia decizii în mod independent. Regulamentul (UE) nr. 912/2010 instituie 
consiliul de acreditare de securitate pentru sistemele GNSS europene care, alături de consiliul 
de administrație și de directorul executiv, constituie unul dintre cele trei organe ale agenției. 
Acest organ execută sarcinile încredințate agenției în ceea ce privește acreditarea în materie 
de securitate și este împuternicit să ia, în numele agenției, deciziile referitoare la acreditarea 
în materie de securitate. El adoptă propriul său regulament interior și își numește 
președintele. 

Comisia a adoptat, la 30 noiembrie 2011, o propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind implementarea și operarea sistemelor de radionavigație 
prin satelit europene – COM (2011) 814 final, care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 
683/2008 și care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014. Acest regulament definește schema de 
guvernanță publică a programelor în cursul perioadei 2014-2020, extinde misiunile atribuite 
agenției și prevede că agenția va juca un rol major în operarea sistemelor. În această 
propunere de regulament Comisia a prevăzut că acreditarea securității sistemelor va constitui 
una dintre sarcinile agenției „cel târziu până la 30 iunie 2016”, dată la care activitățile de 
operare vor lua amploare maximă. Astfel, chestiunea referitoare la viitorul activităților de 
acreditare după această dată a rămas deschisă, urmând să facă obiectul unei propuneri 
ulterioare.  

Prezenta propunere de regulament prevede, în ceea ce privește asigurarea 
independenței exercitării activităților legate de acreditarea sistemelor și de consolidare, 
necesitatea separării acestor activități de celelalte activități ale Agenției GNSS European, 
sporirea competențelor consiliului de acreditare de securitate și a competențelor președintelui 
consiliului de acreditare de securitate prin alinierea parțială a acestora la competențele 
consiliului de administrație și, respectiv, la competențele directorului executiv. Se prevede, 
astfel, că respectivul consiliu de acreditare de securitate pregătește și aprobă acea parte a 
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programelor de lucru ale agenției care se referă la activitățile operaționale legate de 
acreditarea în materie de securitate a sistemelor, precum și acea parte a raportului anual 
privind activitățile și perspectivele agenției legată de activitățile de acreditare în materie de 
securitate a sistemelor și le transmite în timp util consiliului de administrație pentru a fi 
integrate în programul de lucru și în raportul anual al agenției. Consiliul trebuie, de 
asemenea, să exercite autoritate disciplinară asupra președintelui său. În ceea ce privește 
președintele consiliului de acreditare de securitate, acestuia i se atribuie, referitor la 
activitățile de acreditare în materie de securitate, un rol comparabil celui îndeplinit de 
directorul executiv în legătură cu celelalte activități ale agenției. În afară de funcția de 
reprezentare a agenției acesta gestionează începând de acum activitățile de acreditare în 
materie de securitate sub conducerea consiliului de acreditare de securitate și asigură punerea 
în aplicare a acelei părți a programelor de lucru ale agenției, legată de acreditare. De 
asemenea, la invitația Parlamentului European și a Consiliului, el poate să prezinte un raport 
privind îndeplinirea misiunilor sale și să facă o declarație în fața acestor instituții.  

Fișa financiară legislativă asociată Regulamentului (UE) nr. 912/2010 care însoțește 
propunerea și care cuprinde noile nevoi în materie de personal ale agenției asociate cu noile 
sarcini care îi vor fi atribuite, reflectă aceste cerințe pe plan financiar. Din punct de vedere 
bugetar, sumele necesare sunt deja incluse în propunerea Comisiei pentru următorul cadru 
financiar 2014-2020. Acestea vor fi finanțate prin realocare în cadrul liniilor bugetare ale 
programelor GNSS în același fel ca nevoile suplimentare pentru anul 2013. Acele cheltuieli 
legate de noile nevoi ale agenției în materie de personal vor fi parțial compensate de o 
reducere de 30 de posturi în schema de personal a Comisiei în cursul aceleiași perioade 2014-
2020.  

Sistemele instituite în cadrul programelor europene de radionavigație prin satelit sunt 
infrastructuri create ca și rețele transeuropene, a căror utilizare depășește cu mult frontierele 
naționale ale statelor membre. În plus, serviciile oferite prin intermediul acestor sisteme 
contribuie în special la dezvoltarea unor rețele transeuropene în domeniul infrastructurilor de 
transport, al telecomunicațiilor și al energiei. Un singur stat membru nu poate să instituie 
sisteme de navigație prin satelit, deoarece acest demers depășește capacitățile sale financiare 
și tehnice. Prin urmare, acest lucru se poate realiza printr-o acțiune la nivelul UE. 

Poziţia României 
Având în vedere data recentă de lansare a propunerii de regulament, România se află în 
procesul de analiză a documentului şi de elaborare a unui punct de vedere/poziţie cu privire la 
acesta. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au admis că obiectivele Propunerii de Regulament al Parlamentului European 
şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției 
GNSS European pot fi mai bine atinse la nivel european, dar deciziile de acreditare de 
securitate ar trebui să se bazeze, în conformitate cu procesul definit în strategia de acreditare 
de securitate, pe decizii de acreditare de securitate locale, luate de autorităţile naţionale de 
acreditare de securitate în cauză ale statelor membre. Astfel  propunerea respectă principiul 
subsidiarităţii. 

  
 
 

PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 


