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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                     9 - 11 martie  2010 

      
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din perioada  9 - 11 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: 

1. 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).   

 

 Membrii comisiei au fost informaţi asupra stadiului transpunerii în legislaţia 

statelor membre UE a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de 

instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană 

(INSPIRE). 

Directiva INSPIRE a fost elaborată în principal în scopul de a consolida politica 

Uniunii Europene în materie de mediu. Datele furnizate de către fiecare stat membru 

trebuie să fie uşor accesibile prin intermediul serviciilor web de căutare şi, în acelaşi 
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timp, să poată fi combinate fără dificultate cu cele furnizate de către restul statelor 

membre.  

Termenul de transpunere a Directivei în legislaţia naţională a fost anul 2009, iar 

finalizarea implementării prevederilor a fost stabilită pentru anul 2019. Faţă de acest 

calendar, stadiul desfăşurării procedurilor în câteva din statele membre este următorul: 

Austria. Autoritatea responsabilă pentru implementarea Directivei INSPIRE este 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Mediului şi Gospodăririi Apelor. Bugetul destinat 

transpunerii Directivei urmează a fi stabilit. 

Olanda. În cadrul strategiei naţionale GIDEON, componenta privind 

implementarea Directivei INSPIRE defineşte ca autoritate responsabilă cu transpunerea 

acestei directive Ministerul Locuinţei, Mediului şi Amenajării Teritoriale. Bugetul 

destinat transpunerii Directivei se regăseşte în bugetul  ministerului. 

 Germania. Autoritatea responsabilă pentru transpunerea Directivei INSPIRE este 

Ministerul Mediului şi Siguranţei Nucleare. Responsabilitatea constituirii geoportalului, 

definită în cadrul Strategiei naţionale, revine Comitetului Interministerial pentru 

Informaţii Geografice. Construcţia geoportalului a început încă din octombrie 2005, şi, în 

prezent, oferă servicii de căutare şi vizualizare de geoinformaţii, servicii disponibile 

gratuit. Costurile aferente sunt suportate atât din bugetul federal, cât şi din bugetele 

statelor. 

Danemarca. Autoritatea responsabilă pentru transpunerea Directivei INSPIRE 

este Ministerul Mediului, iar responsabilitatea realizării infrastructurii naţionale spaţiale 

revine Oficiului Naţional pentru Supraveghere şi Cadastru. Autorităţile publice au 

responsabilitatea asigurării legăturii între datele spaţiale proprii şi geoportalul naţional.  

Suedia. Responsabilitatea coordonării infrastructurii naţionale pentru informaţii 

geografice revine Autorităţii pentru Cartografie şi Cadastru. Prima versiune a portalului 

Geodata este în acest moment în funcţiune, urmând ca serviciile şi datele să fie 

disponibile treptat pentru o gamă largă de utilizatori. 

Franţa. Responsabilitatea transpunerii Directivei INSPIRE revine Ministerului 

Ecologiei, Energiei şi Dezvoltării Durabile. Institutul Geografic Naţional este responsabil 

cu dezvoltarea şi administrarea geoportalului, în particular pentru date privind 

vizualizarea şi descărcarea informaţiei. Geoportalul este finanţat parţial din bugetul 
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naţional, prin Direcţia Generală pentru Modernizarea Statutului şi Institutul Geografic 

Naţional. 

Spania. Ministerul Infrastructurii şi Transportului are responsabilitatea 

transpunerii Directivei INSPIRE. Geoportalul, disponibil încă din anul 2004, este realizat 

şi administrat de către Institutul Geografic Naţional, prin finanţare de la bugetul de stat, şi 

furnizează informaţii pentru guvern, sectorul privat, mediul academic şi cetăţeni.  

Marea Britanie. Ministerul Mediului, Alimentaţiei şi Afacerilor Rurale (DEFRA) 

este responsabil cu implementarea Directivei INSPIRE. Dezvoltarea geoportalului revine 

unui consiliu creat de către DEFRA, estimându-se că primele servicii vor fi disponibile 

începând cu sfârşitul anului 2010. Momentan, nu există un geoportal naţional după 

modelul descris în Directivă, care să servească drept punct de acces unic către 

geoinformaţii şi servicii geografice. Portalul Gigateway este  sistemul care se apropie cel 

mai mult de conceptul de geoportal. Finanţarea este asigurată de către guvern. 

Faţă de cele prezentate, menţionăm că au fost deschise de către Comisia 

Europeană 23 de proceduri de infringement - aviz motivat (Belgia, Bulgaria, Cehia, 

Estonia, Lituania, Austria, Finlanda, Slovenia, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, 

Italia, Letonia, Luxemburg, Cipru, Polonia, România, Suedia, Malta, Portugalia şi 

Olanda), două dintre ele fiind închise (Portugalia şi Olanda). 

Membrii comisiei au hotărât ca în zilele de 10 şi 11 martie să analizeze, prin 

studiu individual, materialele  puse la dispoziţie, urmând ca în săptămânile următoare să 

se organizeze întâlniri cu instituţiile responsabile.  

 

 

       PREŞEDINTE, 

        Relu Fenechiu 
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