PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Comisia pentru tehnologia informaţiei

Comisia economică, industrii şi servicii

şi comunicaţiilor
Nr. 36/130/06.11.2006

Nr. XX/277/06.11.2007

PL-x nr. 695/2007
AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008
Prin adresele nr.51/4399/15.10.2007 şi nr.XX/277/16.10.2007 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei
Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, au fost sesizate de către cele două Birouri Permanente pentru a dezbate
şi aviza proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008.
La analiza proiectului de lege au participat dl. ministru Iuliu WInkler, dl. secretar de stat Constantin Teodorescu (Ministerul Comunicaţiilor
şi Tehnologiei Informaţiei) şi dna. Maria Câmpeanu (Ministerul Finanţelor Publice).
Cele două Comisii reunite în şedinţa de lucru în data de 06.11.2007 au hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi avizarea
favorabilă a proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2007, Anexa nr. 3/28 (TITULAR: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI
TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI) cu amendamentele anexate.
PREŞEDINTE,
dr. Varujan Pambuccian

PREŞEDINTE,
Valentin Dinescu

ANEXA 1

AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

1.

Anexa 3/28/02, capitolul 53.01,
subcapitolul 02 (Cercetare şi
dezvoltare pentru servicii publice
generale), coloana 3 (2008
Propuneri) - 11000

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Se propune modificarea alocaţiei bugetare pe anul 2008 pentru
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin
majorarea creditelor bugetare aferente capitolul 85.01
“Comunicaţii”, Titlul X Cheltuieli de capital – Active
nefinanciare de la 7900 mii LEI la 9900 mii LEI, prin
redistribuire de la Capitolul 53.01, subcapitolul 02 – Cercetare şi
dezvoltare pentru serviciile publice generale, prin diminuarea
alocaţiei bugetare aferente în sumă de 11000 mii LEI cu suma de
Anexa 3/28/02, capitolul 85.01 Anexa 3/28/02, capitolul 85.01 2000 mii LEI şi trecerea acesteia la Capitolul 85.01
Titlul
X “Comunicaţii”, Titlul X Cheltuieli de capital – Active
“Comunicaţii”, Titlul X Cheltuieli “Comunicaţii”,
de capital – Active nefinanciare, Cheltuieli de capital – Active nefinanciare.
coloana 3 (2008 Propuneri) - 7900 nefinanciare, coloana 3 (2008
Dată fiind amploarea dobândită în ultimii ani de sistemele de
Propuneri) - 9900
observare/monitorizare prin intermediul sateliţilor, inclusiv prin
dezvoltarea, de la nivel european, de infrastructuri şi aplicaţii ce
deservesc instituţii şi autorităţi publice de la nivelul administraţiei
(Liviu Nistoran, PD)
locale şi centrale, precum şi ale structurilor de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, se impune implementarea la nivelul
Statului Român a unor capabilităţi de captare, procesare, analizare
şi distribuţie a informaţiilor satelitare.
Anexa
3/28/02,
capitolul
53.01,
subcapitolul
02
(Cercetare şi dezvoltare pentru
servicii publice generale),
coloana 3 (2008 Propuneri) –
9000

Motivaţia
respingerii
(numai
pt.
comisii)

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

În acest sens, Statul Român va trebui să-şi construiască propria
infrastructură pentru procesarea acestor informaţii.
De asemenea, vor fi necesare: asimilarea know-how-ului aferent,
asigurarea intercomunicării cu structuri de observaţie din Uniunea
Europeană şi NATO, dezvoltarea aplicaţiilor care să răspundă
exigenţelor utilizatorilor din administraţia publică română,
distribuţia informaţiilor şi asigurarea accesului la acestea pentru
autorităţile cooptate în proiect.
Clienţii publici pentru acest proiect sunt: MAI, MAp, SRI,
ANCPI, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii.
În elaborarea studiului pentru implementarea Centrului integrat
de informaţii satelitare vor trebui implicate toate autorităţile
publice menţionate mai sus, inclusiv ROSA (Agenţia Spaţială
Română).
Priorităţile în definirea proiectului vor fi:
• Infrastructura pentru recepţia, procesarea şi distribuţia
informaţiei satelitare:
- recepţie informaţie sateliţi de observare a Terrei de
medie şi înaltă rezoluţie;
- preprocesare şi distribuţie.
• sistem de răspuns rapid în caz de urgenţă;
• algoritmi (semi-)automaţi de procesare şi knowledge
management;
• echipament pentru centrul ROSA – urmând a fi utilizat civil şi
pentru securitate.
• Utilizare: necesităţi se securitate / imgery intelligence /
urgenţă şi proiecte de infrastructură interne, suport pentru

Motivaţia
respingerii
(numai
pt.
comisii)

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

•

2.

Anexa 3/28/02, capitolul 85.01,
“Comunicaţii”, titlul 20 (Titlul II
„Bunuri şi servicii”), articolul
20.26 („Asistenţă tehnică în cadrul
programelor
operaţionale”),
coloana 3 (2008 Propuneri) – 1323

dezvoltare tehnologie şi trening (operaţional şi (post) doctoral.
Necesar pentru obţinerea în timp real a datelor satelitare pe
teritoriul naţional (şi în regiune – încă nu există altul) –
permite schimb de informaţii şi knowledge cu UE şi vecinii şi
devine un bun de importanţă naţională.

Având în vedere cele prezentate, modificarea alocaţiei bugetare
pe anul 2008 este necesară pentru realizarea programului „Centru
Integrat de informaţii satelitare”.
Fişa programului „Centru Integrat de informaţii satelitare” este
ataşată în anexa 3
Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor
şi Tehnologiei Informaţiei pe anul 2008, prin majorarea creditelor
bugetare aferente capitolului 85.01“Comunicaţii”, articolul 20.26
„Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale” de la 1323
mii LEI la 2677 mii LEI, de la rezerva bugetară a Guvernului.

Anexa 3/28, capitolul 85.01
“Comunicaţii”, titlul 20 (Titlul
II „Bunuri şi servicii”),
articolul 20.26 („Asistenţă
tehnică în cadrul programelor
operaţionale”), coloana 3
Fondurile de Asistenţă Tehnică, disponibile în cadrul Axei V din
(2008 Propuneri) – 2677
Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii
Economice” (POS CCE) reprezintă sursa de finanţare pentru
(Florin Aurelian Popescu, fără asigurarea capacităţii de gestionare eficiente a fondurilor
apartenenţă la un grup structurale în perioada 2007-2013 pentru Ministerul Economiei şi
Finanţelor (MEF) în calitate de Autoritatea de Management (AM)
parlamentar)
şi Organismele Intermediare responsabile de implementarea
axelor prioritare specifice din POS CCE.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI), în

Motivaţia
respingerii
(numai
pt.
comisii)

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii
Informaţionale este responsabil de implementarea Axei Prioritare
III - „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru Sectoarele
Privat şi Public” din POS CCE.
În acest sens, conform alocării stabilite la nivelul AM a sumelor
aferente fiecărui OI (câte 15% din sumele cuprinse în axa de
Asistenţă Tehnică) şi solicitării Autorităţii de Coordonare a
Instrumentelor Bugetare şi AM de includere a acestor sume în
cadrul bugetului fiecărui minister care îndeplineşte funcţia de OI
în cadrul POS CCE, MCTI a înaintat către MEF propunerile
bugetare pentru asistenţa tehnică în concordanţă cu sumele
estimate şi avizate pentru contractări şi plăţi stabilite de către AM
POS CCE pentru anul 2008 şi previziunilor pentru anii 2009 –
2011.
Având în vedere limita bugetară pentru MCTI aferentă anului
2008 impusă de MEF, pentru a susţine capacitatea de gestionare a
fondurilor structurale de către MCTI, se impune respectarea
alocărilor iniţiale stabilite de AM POS CCE şi suplimentarea
bugetului pe anul 2008 corespunzător până la nivelul de 2677 mii
LEI.
Nedisponibilitatea acestor fonduri de asistenţă tehnică pentru anul
viitor ar putea conduce la apariţia unor disfuncţionalităţi în
gestionarea fondurilor structurale de către MCTI, în calitate de
Organism Intermediar.

Motivaţia
respingerii
(numai
pt.
comisii)

ANEXA 2

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008
Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

1.

Anexa 3/28/02, capitolul 85.01
“Comunicaţii”, titlul 20 (Titlul II
„Bunuri şi servicii”), articolul
20.26 („Asistenţă tehnică în cadrul
programelor
operaţionale”),
coloana 3 (2008 Propuneri) - 1323

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Se propune modificarea alocaţiei bugetare pe anul 2008 pentru
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin
majorarea creditelor bugetare aferente capitolului 85.01
“Comunicaţii”, Titlul II „Bunuri şi servicii, articolul bugetar
20.26 „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale”, de
la 1323 mii LEI la 2677 mii LEI, prin redistribuire de la Capitolul
85.01 “Comunicaţii”, Titlul X Cheltuieli de capital – Active
nefinanciare, prin diminuarea alocaţiei bugetare aferente în sumă
Anexa 3/28/02, capitolul 85.01 Anexa 3/28/02, capitolul 85.01 de 7900 mii LEI cu suma de 1354 mii.
“Comunicaţii”, titlul 71 (Titlul X “Comunicaţii”, titlul 71 (Titlul
„Active nefinanciare”), coloana 3 X „Active nefinanciare”), Fondurile de Asistenţă Tehnică, disponibile în cadrul Axei V din
coloana 3 (2008 Propuneri) - Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii
(2008 Propuneri) - 7900
Economice” (POS CCE) reprezintă sursa de finanţare pentru
6546
asigurarea capacităţii de gestionare eficiente a fondurilor
(V. Pambuccian, Minorităţi)
structurale în perioada 2007-2013 pentru Ministerul Economiei şi
Finanţelor (MEF) în calitate de Autoritatea de Management (AM)
şi Organismele Intermediare responsabile de implementarea
axelor prioritare specifice din POS CCE.
Anexa 3/28, capitolul 85.01
“Comunicaţii”, titlul 20 (Titlul
II „Bunuri şi servicii”),
articolul 20.26 („Asistenţă
tehnică în cadrul programelor
operaţionale”), coloana 3
(2008 Propuneri) – 2677

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI), în
calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii

Motivaţia
respingerii
(numai
pt.
comisii)

Informaţionale este responsabil de implementarea Axei Prioritare
III - „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru Sectoarele
Privat şi Public” din POS CCE.
În acest sens, conform alocării stabilite la nivelul AM a sumelor
aferente fiecărui OI (câte 15% din sumele cuprinse în axa de
Asistenţă Tehnică) şi solicitării Autorităţii de Coordonare a
Instrumentelor Structurale şi AM de includere a acestor sume în
cadrul bugetului fiecărui minister care îndeplineşte funcţia de OI
în cadrul POS CCE, MCTI a înaintat către MEF propunerile
bugetare pentru asistenţa tehnică în concordanţă cu sumele
estimate şi avizate pentru contractări şi plăţi stabilite de către AM
POS CCE pentru anul 2008 şi previziunilor pentru anii 2009 –
2011.
Având în vedere limita bugetară pentru MCTI aferentă anului
2008 impusă de MEF, pentru a susţine capacitatea de gestionare a
fondurilor structurale de către MCTI, se impune respectarea
alocărilor iniţiale stabilite de AM POS CCE şi suplimentarea
bugetului pe anul 2008 corespunzător până la nivelul de 2677 mii
LEI.
Nedisponibilitatea acestor fonduri de asistenţă tehnică pentru anul
viitor ar putea conduce la apariţia unor disfuncţionalităţi în
gestionarea fondurilor structurale de către MCTI, în calitate de
Organism Intermediar.

