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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                         Bucureşti 
şi comunicaţiilor       
                                                                                                  8-10 octombrie 2013 
 
                                                                     SINTEZA 
 

            activităţii Comisiei din 8-10 octombrie 2013 
 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 8-10 octombrie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian Vreme, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan,  Daniel Iane,  Ionuţ Cristian Săvoiu, Varujan 
Pambuccian, Diniţă, Ion Iusein Ibram, Titi Holban şi Murgu Neagu. Au fost absenţi:, Ion 
Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Dan Nica.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea preşedintele 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
 

Pe ordinea de zi din 8, 9 şi 10 octombrie 2013 s-a aflat: 
 

1. E86-s/2013 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a 
comunicaţiilor electronice şi de realizare a unui continent conectat şi de 
modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a 
Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 şi (UE) nr. 531/2012 - COM (2013) 627; 
 

2. E75/2013 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Către un 
sector al apărării şi al securităţii mai competitiv şi mai eficient - COM (2013) 
542. 
 

 
1. E86-s/2013 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a 
comunicaţiilor electronice şi de realizare a unui continent conectat şi de 
modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a 
Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 şi (UE) nr. 531/2012 - COM (2013) 627; 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedinte al  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisie, care a 

fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 
În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a făcut o scurtă prezentare a 

proiectelor europene. 
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 
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parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 
sesizată în data de 19.09.2013 pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii şi 
examinare în fond a Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a comunicaţiilor electronice şi de 
realizare a unui continent conectat şi de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE şi 
2002/22/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 şi (UE) nr. 531/2012 - COM (2013) 
627. 

Obiectivul general al propunerii este realizarea unei pieţe unice pentru comunicaţiile 
electronice în care: 
 cetăţenii şi întreprinderile să poată avea acces la serviciile de comunicaţii electronice 

oriunde sunt furnizate în Uniune, fără restricţii transfrontaliere sau costuri 
suplimentare nejustificate; 

 întreprinderile care furnizează reţele şi servicii de comunicaţii electronice să poată 
funcţiona şi să le poată furniza indiferent de locul în care sunt stabilite în UE şi de 
locul în care clienţii lor se află în UE. 

 
Principalele elemente prevăzute în propunerea de regulament:  
 
 Simplificarea normelor UE pentru operatorii de telecomunicaţii 

O autorizaţie unică de funcţionare în toate cele 28 de state membre (în loc de 28 de 
autorizaţii) şi continuarea procesului de armonizare a modului în care operatorii pot închiria 
accesul la reţelele deţinute de alte companii, în vederea furnizării unor servicii concurenţiale. 
 
 Eliminarea de pe piaţa a tarifelor majorate pentru roaming 

Taxele pentru apelurile primite în roaming ar urma să se desfiinţeze de la 1 iulie 2014. 
Companiile de telecomunicaţii ar urma sa aleagă între a oferi pachete care vor fi valabile 
oriunde în Uniunea Europeană sau a permite clienţilor să se „decupleze”, adică să opteze 
pentru un furnizor de roaming care oferă tarife mai mici (fără a trebui să cumpere o nouă 
cartelăSIM).  
 
 Desfiinţarea tarifelor majorate pentru apelurile internaţionale efectuate în interiorul 

Europei 
Companiile nu vor mai putea percepe pentru un apel efectuat într-o reţea fixă din interiorul 
UE un tarif mai mare decât pentru un apel naţional interurban. Tariful pentru apelurile 
efectuate într-o reţea mobilă din interiorul UE nu va putea depăşi 0,19 EUR pe minut (plus 
TVA).  
 
 Protejarea legala a internetului deschis (neutralitatea internetului) 

Ar urma să se interzică practicile de blocare sau de încetinire a conţinutului de internet 
utilizatorii urmând să aibă acces la internet deplin şi deschis, indiferent de preţul sau de viteza 
stipulate în abonamentul lor de internet. Companiile ar putea, în continuare, să furnizeze 
„servicii specializate” de calitate garantată cum ar fi televiziunea prin internet, sau anumite 
aplicaţii, precum imagistica medicală de înaltă rezoluţie, săli de operaţie virtuale, aplicaţii 
cloud care necesită prelucrarea unor cantităţi mari de date şi care sunt vitale pentru activitatea 
firmelor, în măsura în care acest lucru nu afectează vitezele de internet promise altor clienţi. 
În acelaşi timp, consumatorii ar avea dreptul de a verifica dacă beneficiază de vitezele de 
internet pentru care plătesc şi să rezilieze contractul dacă angajamentele prevăzute în acesta 
nu sunt respectate. 
 
 Armonizarea normelor în domeniul protecţiei consumatorilor  

În urma armonizării depline a normelor în domeniul protecţiei consumatorilor, nu va mai fi 
nevoie de personalizarea serviciilor în fiecare ţară, iar consumatorii vor beneficia de protecţie 
sporită. Sunt prevăzute noi drepturi pentru consumatori, cum ar fi dreptul la contracte care să 
fie redactate într-un limbaj simplu şi clar, drepturi sporite în ceea ce priveşte trecerea la alt 
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furnizor sau la un alt tip de contract. De asemenea, clienţii ar urma să aibă dreptul de a rezilia 
contractul dacă nu se asigură vitezele de internet promise şi dreptul de a beneficia de 
redirecţionarea email-urilor la o nouă adresă după trecerea la un alt furnizor de internet.  
 
 Alocarea coordonată a spectrului de frecvenţe radio  

Se va asigura astfel că europenii beneficiază de un acces sporit la serviciile mobile 4G şi de 
mai multe conexiuni Wi-Fi. Operatorii de telefonie mobilă vor fi în măsură astfel să 
elaboreze planuri de investiţii mai eficiente şi transfrontaliere, graţie unei mai bune 
coordonări a momentului ales pentru alocarea spectrului de frecvenţe radio, a duratei acestei 
alocări şi a condiţiilor în care aceasta are loc. Statele membre ar urma în continuare să 
răspundă de acest domeniu şi să obţină venituri din taxele percepute de la operatorii de 
telefonie mobilă, însă cadrul de funcţionare ar fi unul caracterizat de o mai mare uniformitate. 
Acest cadru ar determina, de asemenea, extinderea pieţei echipamentelor avansate de 
telecomunicaţii. 
 
Subsidiaritate 

Cadrul de reglementare actual nu a fost în măsură să realizeze integral obiectivul de 
instituire a unei pieţe unice a comunicaţiilor electronice. Diferenţele dintre normele naţionale, 
deşi compatibile cu actualul cadru de reglementare al UE, creează obstacole pentru furnizarea 
şi achiziţionarea de servicii la nivel transfrontalier, limitând astfel libertatea de a furniza 
comunicaţii electronice garantată în legislaţia UE. Această situaţie are un efect direct asupra 
funcţionării pieţei interne. Statele membre nu au nici competenţa şi nici nu sunt motivate să 
modifice structura de reglementare actuală.  

Pentru a aborda cauzele fundamentale ale problemei, este nevoie să se adopte măsuri 
la nivelul UE. În primul rând, fragmentarea actuală care rezultă din dimensiunea naţională a 
sistemelor de autorizare generală este contracarată prin introducerea unei autorizaţii unice la 
nivelul UE. Un mecanism unic de autorizare la nivelul UE combinat cu controlul de către ţara 
de origine asupra retragerii şi/sau suspendării autorizaţiei ar facilita înregistrarea operatorilor 
din UE şi coordonarea celor mai importante măsuri de executare aplicabile acestora. 
Propunerea garantează acestor întreprinderi un nivel mai ridicat de coerenţă şi previzibilitate, 
conferind Comisiei competenţa de a impune autorităţilor naţionale de reglementare să retragă 
măsurile propuse care ar fi incompatibile cu legislaţia UE. Propunerea ar asigura o 
convergenţă mult mai mare a condiţiilor reglementate de acces la inputurile fixe şi fără fir 
care facilitează furnizarea de servicii paneuropene. Armonizarea completă a drepturilor 
utilizatorilor finali asigură existenţa unor drepturi şi obligaţii similare pentru cetăţenii şi 
furnizorii din întreaga UE, mai ales posibilitatea de a comercializa şi a achiziţiona servicii la 
nivel transfrontalier în condiţii identice.  

Principiul subsidiarităţii este respectat, deoarece UE va interveni doar în măsura în 
care va fi necesar pentru eliminarea obstacolelor specificate din calea pieţei interne.  
 
 

2. E75/2013 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Către un sector 
al apărării şi al securităţii mai competitiv şi mai eficient - COM (2013) 542 

 
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 09.09.2013 pentru examinare în fond a Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor: Către un sector al apărării şi al securităţii mai competitiv şi mai eficient - COM 
(2013) 542. 
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Scopul Comunicării este de a consolida sectorul apărării prin mobilizarea tuturor 
politicilor relevante ale UE, în limitele competenţelor conferite de Tratate, pentru a face faţă 
provocărilor secolului XXI. Comunicarea încearcă să valorifice interacţiunea benefică şi 
posibilele sinergii datorate estompării liniei de demarcaţie dintre apărare şi securitate şi dintre 
sectorul civil şi cel militar. Multe dintre reformele necesare vor fi desfăşurate sub conducerea 
statelor membre. Misiunea Agenţiei Europene de Apărare (AEA) constă în a le sprijini 
eforturile de a îmbunătăţi capabilităţile de apărare ale Uniunii în scopurile PSAC. 

Prezenta comunicare stabileşte un plan de acţiune pentru contribuţia Comisiei la 
consolidarea politicii de securitate şi apărare comună (PSAC). 

Comunicarea conţine un plan cu 32 de acţiuni în următoarele domenii: 
• Consolidarea pieţei interne a apărării prin asigurarea eficienţei pieţei, combaterea 

distorsiunilor pe piaţă şi îmbunătăţirea securităţii aprovizionării; 
• Favorizarea competitivităţii industriei apărării prin sprijinirea standardizării, 

promovarea unei abordări comune a certificării, combaterea riscurilor de aprovizionare 
cu materii prime, sprijinirea IMM-urilor şi dezvoltarea şi adaptarea competenţelor;  

• Valorificarea potenţialului de dublă utilizare a cercetării şi consolidarea inovării; 
• Dezvoltarea capabilităţilor; 
• Protejarea infrastructurilor spaţiale, dezvoltarea comunicaţiilor prin satelit şi 

construirea unor capabilităţi satelitare de înaltă rezoluţie la nivelul UE; 
• Aplicarea politicilor energetice şi a instrumentelor de sprijin ale UE în sectorul 

apărării; 
• Consolidarea dimensiunii internaţionale.  
Toate acţiunile sunt în responsabilitatea Comisiei. Pentru unele acţiuni implementarea se 

va face cu sprijinul Agenţiei Europene de Apărare, Agenţiei Europene de Siguranţă a 
Aviaţiei, Serviciului European de Acţiune Externă sau a Organismelor europene de 
standardizare. Doar două dintre acţiuni se referă la implicarea statelor membre în 
implementare pe baze voluntare.  

Spaţiul şi Apărarea  
Protejarea infrastructurilor spaţiale 

Galileo şi Copernicus sunt infrastructuri spaţiale europene majore. Aceste 
infrastructuri sunt critice, întrucât formează baza pentru aplicaţii şi servicii care sunt esenţiale 
pentru economia noastră, precum şi pentru bunăstarea şi securitatea cetăţenilor.  

Deşeurile spaţiale au devenit cea mai gravă ameninţare pentru sustenabilitatea 
activităţilor spaţiale. Pentru a reduce riscul de coliziune este necesar să se identifice şi să se 
monitorizeze sateliţii şi deşeurile spaţiale. Această activitate este cunoscută sub denumirea de 
supraveghere şi urmărire a spaţiului („space surveillance and tracking” – SST) şi este, în 
prezent, bazată în cea mai mare parte pe senzori la sol, cum ar fi telescoapele şi radarele. La 
ora actuală, nu există capabilită şi SST la nivel european; operatorii de sateliţi şi de servicii 
de lansare depind de datele furnizate de SUA în ceea ce priveşte alertele anticoliziune. 

UE este pregătită să sprijine crearea unui serviciu SST european fondat pe o reţea de 
resurse SST existente deţinute de statele membre, eventual în cadrul unei perspective 
transatlantice. Aceste servicii ar trebui să fie accesibile operatorilor publici, comerciali, civili 
şi militari, precum şi autorităţilor. Pentru a realiza acest lucru, este necesar ca statele membre 
care deţin resurse corespunzătoare să îşi asume angajamentul de a coopera şi a furniza un 
serviciu anticoliziune la nivel european. Obiectivul suprem constă în a asigura protecţia 
infrastructurilor spaţiale europene cu o capabilitate europeană. 

Acţiune: 
• Comisia a prezentat o propunere privind un program UE de sprijin pentru SST în 2013. 

Pornind de la această propunere, Comisia va analiza cum se poate asigura, pe termen 
lung, un nivel ridicat de eficienţă al serviciului SST. 
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Comunicaţiile prin satelit  
Actorii din domeniul securităţii militare şi civile depind din ce în ce mai mult de 

comunicaţiile prin satelit (SATCOM). Acestea sunt capabilităţi unice care pot asigura 
comunicaţiile de lungă distanţă şi radiodifuziunea. Ele facilitează utilizarea platformelor 
mobile sau dislocabile ca substitut pentru infrastructuri de comunicaţii la soluţii ca mijloc de 
asigurare a schimbului unor cantităţi mari de date.  

Comunicaţiile prin satelit de uz comercial reprezintă soluţia cea mai puţin costisitoare 
şi cea mai flexibilă pentru a răspunde acestei nevoi în creştere. Întrucât cererea de 
comunicaţii prin satelit vizând securitatea este prea fragmentată, punerea în comun şi 
partajarea achiziţiilor SATCOM ar putea genera reduceri de costuri semnificative ca urmare a 
economiilor de scară şi a îmbunătăţirii rezistenţei.  

Comunicaţiile prin satelit de uz comercial nu pot înlocui complet comunicaţiile prin 
satelit strategice din sectorul guvernamental/militar (MILSATCOM), care sunt dezvoltate în 
mod individual de către unele state membre ale UE. Totuşi, comunicaţiile MILSATCOM nu 
sunt în măsură să răspundă nevoilor entităţilor mai mici, în special celor ale aeronavelor 
militare sau ale forţelor speciale aflate în misiune.  

În plus, până la sfârşitul acestui deceniu, capabilităţile MILSATCOM actuale ale 
statelor membre vor ajunge la sfârşitul ciclului lor de viaţă operaţional. Este necesar ca aceste 
capabilităţi esenţiale să fie menţinute.  
Acţiuni: 
• Comisia va acţiona cu scopul de a depăşi fragmentarea cererii de comunicaţii prin satelit 

vizând securitatea. În special, pe baza experienţei AEA (Agenţia Europeană de Apărare), 
Comisia va încuraja punerea în comun a cererii europene de comunicaţii prin satelit de uz 
comercial vizând domeniul militar şi securitatea; 

• Comisia va explora posibilităţile de a facilita, prin programele şi mecanismele existente, 
eforturile depuse de statele membre pentru a instala sarcini utile de telecomunicaţii 
deţinute de stat la bordul sateliţilor (incluzând sateliţii de uz comercial) şi a dezvolta 
următoarea generaţie de capabilităţi MILSATCOM deţinute de stat la nivel european. 

Construirea unor capabilităţi satelit de înaltă rezoluţie la nivelul UE 
Imagistica prin satelit de înaltă rezoluţie este din ce în ce mai importantă pentru 

sprijinirea politicilor de securitate, incluzând PSAC (Politica de securitate şi apărare comună) 
şi PESC (Politica externă şi de securitate comună). Accesul UE la aceste capabilităţi este 
indispensabil pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor de alertă timpurie, luarea 
deciziilor în timp util, planificarea anticipativă ţi ameliorarea desfăşurării acţiuniilor UE de 
răspuns la situaţii de criză, atât în domeniul civil, cât şi în cel militar.  

Mai multe programe naţionale de apărare sunt în curs de elaborare în acest domeniu. 
Unele state membre au dezvoltat, de asemenea, sisteme duale de înaltă rezoluţie pentru a 
completa programele naţionale consacrate în mod exclusiv apărării. Aceste sisteme duale au 
permis apariţia unor noi forme de colaborare între statele membre în ceea ce priveşte 
exploatarea imagisticii prin satelit, în cadrul cărora achiziţia are loc fie pe piaţă, fie prin 
intermediul acordurilor bilaterale. Această abordare reuşită, care combină cerinţele 
utilizatorilor civili şi militari, ar trebui să fie urmată în continuare. 

Întrucât nevoia de imagistică de înaltă rezoluţie continuă să crească, pentru a pregăti 
următoarea generaţie de sateliţi de imagistică de înaltă rezoluţie care ar trebui să intre în uz 
aproximativ în anul 2025, este necesar să se exploreze şi să se dezvolte o serie de tehnologii, 
cum ar fi sateliţi de imagistică hiper-spectrală de înaltă rezoluţie în orbită geostaţionară sau 
sateliţii avansaţi de ultra-înaltă rezoluţie în combinaţie cu noi platforme de senzori, precum 
RPAS. 
Acţiune: 
• Comisia Europeană, împreună cu SEAE (Serviciul european de acţiune externă) şi AEA, 

va analiza posibilitatea de a dezvolta progresiv noi capabilităţi de imagistică pentru a 
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sprijini misiunile şi operaţiunile PESC şi PSAC. De asemenea, Comisia Europeană va 
contribui la dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru viitoarele generaţii de sateliţi de 
imagistică de înaltă rezoluţie. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi, să sprijine adoptarea Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Către un sector al apărării şi 
al securităţii mai competitiv şi mai eficient şi să aprobe un proiect de opinie favorabil. De 
asemenea membrii comisiei au admis că obiectivul Regulamentului Parlamentului European 
şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a comunicaţiilor 
electronice şi de realizare a unui continent conectat şi de modificare a Directivelor 
2002/20/CE, 2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 şi (UE) nr. 
531/2012, respectiv stabilirea de principii de reglementare şi de norme detaliate necesare 
pentru finalizarea pieţei unice europene a comunicaţiilor electronice, nu poate fi realizat în 
mod satisfăcător de statele membre şi, prin urmare, datorită dimensiunilor şi efectelor sale, 
poate fi realizat 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 de regulament este conformă cu principiul 
subsidiarităţii. 

 
            PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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