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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                            2-4 aprilie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 2-4 aprilie 2013 

La lucrările şedinţelor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 2, 3 şi 4 aprilie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Iusein Ibram, Mircea Cazan, Cornel Mircea Sămărtinean, Sorin 
Avram Iacoban, Daniel Iane, Varujan Pambuccian, Iosif Moldovan, Titi Holban, Ionuţ 
Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Valerian Vreme, Cornelia Negruţ, Dan Nica. 

Lucrările şedinţelor din 2, 3 şi 4 aprilie 2013 au fost conduse de domnul deputat 
Daniel Vasile Oajdea, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1.E20-s/2013 - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a programului de înregistrare a călătorilor - COM (2013) 97; 
 
2. E20-s/2013 - Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului 

de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială - 
COM (2013) 107; 

 
3. Diverse. 
 
 
1. E20-s/2013 - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a programului de înregistrare a călătorilor - COM (2013) 97 
 

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 13.03.2013 pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii a 
propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
programului de înregistrare a călătorilor - COM (2013) 97. 

Legislația UE cuprinde cerința ca toți călătorii să fie supuși unor verificări sistematice 
la frontierele externe ale spațiului Schengen (atât la intrare, cât și la ieșire). În mod normal, 
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resortisanții țărilor terțe fac obiectul unor verificări amănunțite, iar cetățenii UE și persoanele 
care beneficiază de dreptul la liberă circulație fac obiectul unor verificări minime. Însă 
normele actuale aplicabile resortisanților din țările terțe ar putea fi descrise ca fiind 
„nediferențiate”, în sensul că se efectuează aceleași verificări, indiferent de gradul de risc pe 
care îl prezintă călătorii sau de frecvența deplasărilor lor.  

Verificarea la frontieră a cetățenilor UE poate fi automatizată, pe baza legislației 
actuale, dacă aceștia dețin un pașaport electronic. În cazul resortisanților țărilor terțe însă, 
acest lucru nu este posibil fără modificarea cadrului juridic și fără instituirea unui program 
specific prin care să se faciliteze procesul de trecere a frontierei de către resortisanții țărilor 
terțe. Din călătorii care trec frontiera externă a UE 26,5 % sunt resortisanți ai țărilor terțe și 
mulți dintre ei trec frontiera de mai multe ori pe an și chiar de mai multe ori pe săptămână. 
Este posibil să se mărească în mod considerabil fluiditatea circulației la frontieră și 
capacitatea de debit la punctele de trecere a frontierei chiar dacă numai o mică proporție din 
călătorii frecvenți din țări terțe se alătură programului de înregistrare a călătorilor (RTP).  

În comunicarea sa „Pregătirea următoarelor etape ale gestionării frontierelor în 
Uniunea Europeană”, Comisia a sugerat instituirea unui program de înregistrare a călătorilor 
(Registered Traveller Programme, RTP) pentru persoanele din țări terțe care călătoresc în 
mod frecvent și care au făcut obiectul unor controale de securitate prealabile, în scopul de a 
permite facilitarea procesului de trecere a frontierei. 

RTP a fost aprobat în cadrul „Programului de la Stockholm”, adopat de Consiliul 
European în decembrie 2009. 

Prezentul regulament stabilește condițiile și procedurile de acces la programul de 
înregistrare a călătorilor (RTP) și definește scopul și funcționalitățile sistemului token-
repertoriu central ca sistem de stocare a datelor privind călătorii înregistrați în RTP, 
precum și responsabilitățile aferente acestui sistem ca sistem de stocare a datelor 
privind călătorii înregistrați în RTP.  

În practică, RTP va funcționa la frontieră în modul următor: un călător înregistrat va  
primi un token sub forma unui card care poate fi citit automat; tokenul va conține doar un 
identificator unic (numărul cererii) și va fi trecut la frontieră prin fața unei porți automate, la 
sosire și la plecare. Poarta va citi tokenul, documentul de călătorie (inclusiv numărul 
autocolantului de viză, dacă este cazul) și amprentele digitale ale călătorilor, care vor fi 
comparate cu cele stocate în repertoriul central și în alte baze de date, inclusiv în Sistemul de 
Informații privind Vizele (VIS), în cazul titularilor de viză. Dacă rezultatele tuturor 
controalelor sunt satisfăcătoare, călătorul va putea trece prin poarta automată. Pentru orice 
problemă, călătorul ar fi ajutat de un polițist de frontieră. 

RTP va îmbunătăți în mod substanțial gestionarea și controlul fluxurilor de călători la 
frontieră prin consolidarea verificărilor și accelerarea în același timp a trecerii frontierei 
pentru persoanele din țări terțe care călătoresc în mod frecvent și care au făcut obiectul unor 
controale de securitate prealabile. 

 OBIECTIVELE INIȚIATIVEI UE 
Obiectivele generale ale RTP sunt: 

• facilitarea procesului de trecere a frontierelor externe ale UE de către resortisanții țărilor 
terțe; 

• menținerea actualului nivel de securitate. 
Obiectivele specifice sunt următoarele: 
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• promovarea accesului la RTP pentru anumite categorii de persoane din țări terțe care 
călătoresc în mod frecvent și care au făcut obiectul unor controale de securitate prealabile; 

• asigurarea protecției drepturilor fundamentale ale călătorilor înregistrați, în special a 
datelor cu caracter personal ale acestora; 

• evitarea discriminării anumitor categorii de călători. 
Obiectivele operaționale sunt următoarele: 

• reducerea duratei și a costurilor aferente trecerii frontierei pentru persoanele care 
călătoresc în mod frecvent și mărirea capacității de debit la punctele de trecere a frontierei. 
Verificările la frontieră în cazul călătorilor înregistrați nu ar trebui să dureze mai mult de 
20-40 de secunde, în medie;  

• eliberarea a 25 % din resursele de control la frontieră de la verificarea mișcărilor 
transfrontaliere ale persoanelor care călătoresc în mod frecvent și care au făcut obiectul 
unor controale de securitate prealabile și punerea unui accent mai mare pe verificarea 
călătorilor care prezintă un nivel mai ridicat de risc și/sau pe servirea altor călători. 

 
Poziţia României 

 
România nu a exprimat oficial o poziţie cu privire la acest regulament, în cadrul 

reuniunii Consiliului JAI din 7 - 8 martie 2013, când Comisia a făcut prezentarea acestei 
propuneri. Proiectul nu au intrat încă în dezbatere la nivel tehnic. Având în vedere obiectivul 
prezentei propuneri, respectiv facilitarea accesului pe teritoriul statelor membre al 
resortisanţilor statelor terţe care călătoresc frecvent în UE şi care au fost deja supuşi unor 
proceduri de verificare, asigurarea unui nivel ridicat de securitate şi facilitarea călătoriilor în 
Spaţiul Schengen pentru cetăţenii din state terţe, precum şi priorităţile naţionale şi 
angajamentele internaţionale, în special cele din cadrul european, cu privire la securizarea 
frontierelor, şi ţinând cont de provocările şi ameninţările existente, România va susţine, de 
principiu, propunerea de regulament. Poziţia României va fi determinată de interesele 
naţionale: asigurarea unui nivel ridicat de securitate la frontiera externă estică a UE, 
facilitarea călătoriilor pentru etnicii români din state terţe şi ţinând cont de priorităţile politice 
vis-a-vis de Republica Moldova.  
 

Subsidiaritate  
RTP trebuie să fie implementat la toate punctele de trecere a frontierei externe a UE și 

va avea consecințe asupra efectivelor de polițiști de frontieră din toate țările Schengen. 
Programul de înregistrare a călătorilor al UE asigură existența, la nivelul UE, a unei abordări 
comune a RTP, bazate pe o legislație comună, și, prin urmare, garantează că normele vor fi 
aceleași la toate frontierele spațiului Schengen. Pentru călătorii care sunt resortisanți ai țărilor 
terțe acest lucru înseamnă că RTP este la dispoziția lor la toate punctele de trecere a 
frontierelor Schengen, fără a fi nevoie ca un alt stat Schengen să efectueze controale separate 
de securitate. Astfel, o persoană care a făcut obiectul unor controale de securitate realizate de 
un stat membru poate beneficia de facilitarea verificărilor în momentul trecerii frontierelor 
externe ale oricărui alt stat membru. Acest lucru nu ar fi posibil fără existența unor norme 
comune.  

Niciun stat membru nu este în măsură să dezvolte singur un RTP care să asigure 
facilitarea verificărilor la frontieră în toate statele membre ale spațiului Schengen. Decizia 
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unui stat membru de a acorda accesul la RTP la nivelul UE ar avea un impact asupra tuturor 
țărilor Schengen și, prin urmare, trebuie să fie reglementată la nivelul UE.  

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au admis că niciun stat 
membru nu este în măsură să dezvolte singur un RTP care să asigure facilitarea verificărilor 
la frontieră în toate statele membre ale spațiului Schengen. De asemenea, decizia unui stat 
membru de a acorda accesul la RTP la nivelul UE ar avea un impact asupra tuturor țărilor 
Schengen și, prin urmare, trebuie să fie reglementată la nivelul UE. În consecinţă obiectivul 
prezentei propuneri poate fi realizat mai bine la nivelul UE. Propunerea respectă principiul 
subsidiarităţii. 
 

2. E20-s/2013 - Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de 
instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială - COM 
(2013) 107 
 

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 13.03.2013 pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii a 
propunerii de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program 
de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială - COM (2013) 107. 

În ultimii ani, dezvoltarea unui serviciu european de supraveghere și urmărire spațială 
(SST) a fost subiectul unor dezbateri politice în rândul miniștrilor UE responsabili pentru 
spațiu. Rezultatele acestor dezbateri, reflectate în mai multe concluzii ale Consiliului, arată că 
există un consens între statele membre, operatorii prin satelit și alte părți interesate cu privire 
la necesitatea de a proteja infrastructura spațială, că instituirea unui serviciu european de SST 
pentru a proteja această infrastructură ar trebui să se realizeze sub conducerea UE (cu 
sprijinul tehnic de cercetare și dezvoltare al Agenției Spațiale Europene) și ar trebui să se 
bazeze pe capacitățile existente pentru a fi completată cu noi mijloace.  

Sistemele spațiale fac posibilă existența unui spectru larg de aplicații care joacă un rol 
fundamental în realitatea cotidiană (TV, internet, GPS etc. Infrastructurile spațiale sunt din ce 
în ce mai amenințate de riscul de coliziune între nave spațiale și, mai important, între nave 
spațiale și deșeuri spațiale. Deșeurile spațiale au devenit cea mai gravă amenințare pentru 
viabilitatea activităților spațiale. În vederea reducerii riscului de coliziune este necesar să se 
identifice și să se monitorizeze sateliții și deșeurile spațiale astfel încât operatorii prin satelit 
să poată fi alertați să își mute sateliții. Această activitate, care este foarte sensibilă în ceea ce 
privește siguranța națională, este cunoscută sub denumirea de supraveghere și urmărire 
spațială (SST). SST este, de asemenea, o activitate cu dublă utilizare care poate servi atât 
utilizatorilor civili, cât și utilizatorilor militari.  

Un serviciu de SST cuprinde trei funcții de bază: 

– funcția de senzor: radare și telescoape pentru a identifica și urmări navele spațiale și 
deșeurile; 

– funcția de prelucrare: pentru a determina probabilitatea de coliziune sau pentru a 
determina calea de reintrare a obiectelor spațiale în atmosfera terestră; 
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– funcția de birou de informații: pentru a se ocupa de difuzarea informațiilor privind SST (de 
exemplu, alerte privind riscul de coliziune, alerte privind reintrarea în atmosfera terestră) 
operatorilor prin satelit și autorităților competente. 

Europa nu dispune în prezent de un serviciu de SST; capacitatea existentă a senzorilor este 
insuficientă și deconectată, capacitatea de prelucrare este foarte limitată și nu există nicio 
funcție de birou de informații. Mai mult, nu există nicio alternativă adecvată la nivel 
internațional, inclusiv sistemul Statelor Unite care nu este suficient de precis sau alte sisteme 
care nu sunt deschise cooperării internaționale.  

Propunerea definește obiectivele acțiunii propuse, și anume, furnizarea de servicii de 
monitorizare și de supraveghere spațială, domeniul de aplicare al serviciilor care urmează să 
fie furnizate, aspectele legate de guvernanță, precum și resursele bugetare. Textul principal 
este completat de o anexă privind principiile politicii privind SST care face parte integrantă 
din acesta. 

Obiectivul general al inițiativei propuse este de a salvgarda disponibilitatea și securitatea 
pe termen lung a infrastructurilor și serviciilor spațiale europene și naționale esențiale pentru 
buna funcționare a economiilor și societăților europene și pentru securitatea cetățenilor 
europeni. 
 

Obiective specifice: 
- reducerea riscurilor legate de lansarea navelor spațiale europene; 
- evaluarea și reducerea riscurilor pentru operațiunile pe orbită ale navelor spațiale 

europene în ceea ce privește coliziunile, precum și permiterea operatorilor de nave 
spațiale să planifice mai eficient și să pună în practică măsuri de reducere (de 
exemplu, manevre mai precise de evitare a coliziunilor; evitarea manevrelor inutile 
care sunt riscante în sine și reducerea duratei de viață a unui satelit); 

- supravegherea reintrărilor necontrolate de nave spațiale sau de deșeuri ale acestora în 
atmosfera terestră și furnizarea de alerte timpurii mai precise și mai eficiente către 
securitatea națională și protecția civilă/administrațiile de gestionare a dezastrelor, cu 
scopul de a reduce riscurile potențiale pentru securitatea și sănătatea cetățenilor 
europeni și de a reduce prejudiciile potențiale pentru infrastructurile terestre critice. 

 
Obiective operaționale: 
- instituirea unei capacități de supraveghere și urmărire spațială operațională la nivel 

european, pe baza realizărilor europene și naționale existente, care să fie capabilă să 
integreze noi mijloace viitoare; 

- punerea în aplicare a unei structuri adecvate de guvernanță; 
- definirea și punerea în aplicare a principiilor pentru politica în materie de date pentru 

prelucrarea informațiilor privind SST prin intermediul capacității de SST europene; 
- definirea și furnizarea de servicii de SST deschise tuturor actorilor publici și privați 

sau comerciali europeni și naționali; 
- asigurarea calității necesare a serviciilor de SST și a furnizării operaționale eficiente și 

durabile a acestora; 
- supravegherea punerii în aplicare și a funcționării eficiente a capacității de SST 

operaționale propuse și asigurarea unei contribuții de finanțare durabilă a UE. 
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Subsidiaritate 
Din discuțiile avute cu părțile interesate în ultimii ani, a devenit clar că instituirea 

unor servicii operaționale europene de SST va necesita intervenția UE. Acest lucru rezultă în 
urma unui consens în rândul miniștrilor din UE și ESA responsabili de spațiu. În această 
privință, un serviciu european de SST va avea o dimensiune de securitate pe care UE are 
competența de a o gestiona. 

UE nu caută să înlocuiască inițiativele luate de statele membre individual sau în 
cadrul ESA. Ea urmărește să completeze acțiunile întreprinse la nivelul acestora (în special în 
cadrul programului pregătitor SSA al ESA) și să consolideze coordonarea atunci când o astfel 
de coordonare este necesară pentru realizarea obiectivelor comune. 

Implicarea UE este necesară pentru a cumula investițiile necesare pentru finanțarea 
anumitor proiecte spațiale, pentru a institui principii de guvernanță, pentru a defini o politică 
în materie de date și pentru a garanta acționarea capacităților existente și viitoare în mod 
coordonat și eficient, asigurând un sistem solid și interoperabil de care beneficiază toate 
părțile interesate europene relevante. 

În plus, acțiunea propusă de UE nu vizează să înlocuiască sau să repete măsuri de 
reducere existente la nivel internațional sau multilateral, deoarece aceste măsuri nu vor 
rezolva problema în discuție, ci vor reduce doar creșterea deșeurilor spațiale pe termen lung. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au admis că, 
obiectivele prezentei decizii, și anume cele de a sprijini acțiunile care au ca scop crearea și 
exploatarea rețelei de senzori, stabilirea capacității de prelucrare și analizare a datelor SST și 
instituirea și exploatarea serviciilor SST nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele 
membre, dat fiind că acestea depășesc capacitățile financiare și tehnice ale statelor membre 
care acționează independent și, prin urmare, datorită amplorii deciziei, pot fi realizate mai 
bine la nivelul Uniunii, astfel încât propunerea legislativă europeană îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art.4, alin.(2) şi art.5 din Tratatul privind Uniunea Europeană precum şi în 
Protocolul nr.1 şi nr.2 anexate TUE şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi, că propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii. 

 
 
3. Diverse 
 
Internet Society România (ISOC), Asociaţia pentru tehnologie şi Internet (ApTI) şi 

Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor din România (ANISP) a transmis o adresă 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor prin care invită comisia să se alăture 
în calitate de partener, în organizarea evenimentului Internet Governance Forum România 
(IGF.Ro) care va avea loc în data de 26 septembrie 2013 la Palatul Parlamentului. La această 
conferinţă se vor dezbare aspecte cheie referitoare la guvernanţa Internetului în România, 
respectiv caracterul deschis şi neutru al Internetului, securitatea şi viaţa privată în Internet, 
rolul Internetului în dezvoltarea societăţii, drepturile de proprietate intelectuală în mediu 
digital, reutilizarea informaţiilor publice (date deschise), gestionarea numerelor de domenii. 
Pentru buna desfăşurare a evenimentului organizatorii cer sprijinul comisiei prin punerea la 
dispoziţie a două săli şi a logisticii necesare. 
 Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot cererea asociațiilor 
organizatoare. În urma votului s-a hotărât cu unanimitate să se adreseze rugămintea 
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Secretarului General al Camerei Deputaților de a pune la dispoziția Comisiei a sălilor și 
logisticii necesare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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