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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                     2-4 martie  2010 

      
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din perioada 2-4 martie 2010   

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Florin Serghei 

Anghel,Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, 

Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, 

Dan Nica. 

 Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

Studiu privind implementarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului  European şi 

a Consiliului de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea 

Europeană (INSPIRE).   

 La lucrările comisiei au participat, ca invitaţi din partea Agenţiei Spaţiale 

Române: domnul director Ioan Piso şi domnul Ion Nedelcu. 

Membrii comisiei au fost informaţi asupra stadiului transpunerii Directivei 

2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de instituire a unei infrastructuri 

pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire) în legislaţia naţională, fiind 

precizate următoarele: prin Directiva 2007/2/CE, România este obligata sa realizeze 

infrastructura pentru informaţiile spaţiale transmise printr-un geo-portal comunitar la care 

sa aibă acces atât instituţiile, cât şi publicul larg. Deşi directiva a intrat in vigoare încă din 
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2007, la sfârşitul anului 2009, România  nu adoptase un act normativ privind realizarea 

acestei structuri spaţiale, fapt pentru care Comisia Europeana a demarat o procedura de 

infringement pe data de 20 noiembrie 2009 . Acţiunea declanşată de Comisia Europeană 

reprezenta, în acel moment, a doua şi ultima etapă a fazei precontencioase a acţiunii în 

constatarea neîndeplinirii obligaţiei de stat membru.  Faza de aviz motivat expira la 23 

ianuarie 2010 iar în 20 ianuarie 2010 Guvernul României a adoptat Ordonanţa 

Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii 

spaţiale în România, care transpune Directiva 2007/2/CE . 

Scopul directivei este de a stabili norme generale destinate instituirii 

infrastructurii pentru informaţii spaţiale în susţinerea politicilor comunitare din domeniul 

protecţiei mediului şi al politicilor sau activităţilor cu posibil impact asupra mediului, 

norme aplicate în toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Infrastructura  definită prin această directivă va pune la dispoziţia celor interesaţi 

o serie de informaţii care vor face mai uşoară căutarea, vizualizarea, descărcarea sau 

prelucrarea datelor spaţiale precum şi utilizarea serviciilor de date spaţiale şi de comerţ 

electronic. Beneficiarii acestui sistem sunt atât autorităţile, cât şi persoanele particulare 

sau oamenii de afaceri. Astfel, agenţii economici vor putea utiliza aceste date în luarea 

deciziilor, ca de exemplu în evaluarea riscurilor pentru societăţile de asigurare, în 

organizarea şi funcţionarea activităţii în domeniul comunicaţiilor, agriculturii, turismului 

precum şi în planificarea teritorială (amenajarea sau utilizarea teritoriului) sau în 

exploatarea resurselor naturale. 

Prin acest sistem vor putea fi combinate date ce privesc calitatea mediului cu alte 

informaţii geografice - spre exemplu datele despre densitatea populaţiei vor putea fi 

combinate cu cele epidemiologice şi cu cele de calitatea aerului, pentru a se putea evalua 

impactul poluării aerului asupra sănătăţii, precum şi evoluţia parametrilor legaţi de 

sănătate în funcţie de gradul de poluare. 

Membrii comisiei au luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în 

România, şi au fost informaţi despre dorinţa Subcomisiei pentru spaţiu de amendare a 
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prevederilor acesteia atunci când Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

va fi sesizată cu proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei. 

Membrii comisiei au hotărât ca în zilele de 3 şi 4 martie să analizeze, prin studiu 

individual, materialele  puse la dispoziţie. 

 

       PREŞEDINTE, 

        Relu Fenechiu 
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