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şedinţei Comisiei din 25 octombrie 2011
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 25
octombrie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Mircea
Cazan, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian
Varujan, Gheorghe Zoicaş, Arion Viorel, Tătaru Florin-Cristian. Au fost absenţi: Nica Dan,
Brătianu Matei Radu, Vreme Valerian.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat:
1.

PLx nr.208/2011 - Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor
comerciale prin mijloace electronice.

2.

Diverse. Informare cu privire la participarea la Conferinţa Europeană
Interparlamentară privind Spaţiul 2011 (EISC)

1. PLx nr.208/2011 - Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor
comerciale prin mijloace electronice.
Ţinând cont de faptul că Ministerul Finanţelor Publice nu a transmis încă noul său
punct de vedere asupra propunerii legislative privind înregistrarea operaţiunilor comerciale
prin mijloace electronice, domnul preşedinte Relu Fenechiu a propus amânarea dezbaterii
acesteia până la primirea punctului de vedere.
2. Diverse. Informare cu privire la participarea la Conferinţa Europeană
Interparlamentară privind Spaţiul 2011 (EISC).
Conferinţa interparlamentară europeană privind spaţiul, creată în 1999, reuneşte
membri ai parlamentelor naţionale în care funcţionează comisii axate pe problemele spaţiului.
ElSC constituie un for de dezbatere a politicii spaţiale europene şi analizează aspectele
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majore ale acestui sector. Activităţile ElSC sunt: o conferinţă anuală organizată de ţara care
deţine preşedinţia şi câteva seminarii tematice, organizate de obicei în aceeaşi ţară. România
a deţinut preşedinţia EISC în anul 2010.
În perioada 16-18 octombrie 2011 a avut loc, la Berlin în Germania, cea de-a XIII-a
Conferinţă Europeană Interparlamentară privind Spaţiul. Conferinţa a avut ca temă
“Parlamentarii pentru Spaţiu”, fiind organizată sub egida Grupului parlamentar pentru Spaţiu
şi Aviaţie, ce deţine preşedinţia EISC în 2011. Parlamentul României a fost reprezentat de
domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor din Camera Deputaţilor.
Lucrările reuniunii au fost prezidate de domnul deputat Klaus-Peter Willsch,
preşedintele EISC 2011 şi preşedinte al Grupului pentru Spaţiu si Aviaţie din Bundestag-ul
german. În programul Conferinţei EISC 2011 au fost dezbătute subiecte precum:
¾ „Spaţiu pentru viitor, Spaţiu în Uniunea Europeană”
¾ „Europa în Spaţiu, Provocări la nivel european şi global”
¾ „GMES pentru Europa”
¾ „Aplicaţii Spaţiale în privinţa Securităţii”
¾ „Perspectiva Europeană asupra Cooperării, EUMETSAT- ESA”
¾ „Industria Spaţială, Provocări şi Perspective”
¾ „Schimbul de experienţă în contextul

dezvoltării asupra activităţilor EISC

desfăşurate până acum şi a viitoarelor activităţi în contextul dezvoltării EISC”.
Domnul deputat Klaus-Peter Willsch, Preşedintele EISC 2011 şi domnul Jean-Jaques
Dordain, Directorul General ESA (Agenţia Spaţială Europeană) au apreciat faptul că
România şi-a îndeplinit cu succes mandatul de preşedinte al EISC în anul 2010. De
asemenea, a fost salutat noul statut al României de stat membru al Agenţiei Spaţiale
Europene, fiind aşteptată depunerea instrumentelor de aderare la Guvernul Republicii
Franceze.
În cadrul lucrărilor conferinţei s-a evidenţiat importanţa dezvoltării unei Politici
Spaţiale Europene a cărei implementare cade în responsabilitatea atât a Uniunii Europene cât
şi a Agenţiei Spaţiale Europene. De asemenea, în condiţiile actuale de dificultăţi economice
şi financiare, sectorul spaţial poate avea o contribuţie majoră în strategia Europa 2020 doar în
condiţiile împărţirii responsabilităţii şi a contribuţiei între principalii actori europeni,
combinat cu un management eficient al resurselor. Politica Spaţială Europeană are la baza trei
piloni: Uniunea Europeană, Agenţia Spaţială Europeană şi ţările membre.
Cu ocazia acestei conferinţe a fost adoptat noul statut EISC. Printre principalele
modificări faţă de versiunea precedentă se numără introducerea propunerii României
exprimată în timpul preşedinţiei EISC din 2010, prin care Preşedinţia este formată dintr-o
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troică constituită din statul membru care deţine Preşedinţia, împreună cu statul membru care a
deţinut această poziţie în anul precedent şi statul membru care va deţine preşedinţia în anul
următor. Delegaţia Estoniei a făcut o solicitare oficială pentru ca Estonia să devină membru
permanent al EISC, care a fost primită pozitiv de membrii actuali EISC. Preşedintele EISC
2012 va fi Polonia, iar Belgia a depus candidatura pentru obţinerea preşedinţiei EISC în 2013.
De asemenea, a fost dezbătută şi adoptată rezoluţia EISC. Secretariatul EISC a
solicitat României, ca parte a troicii, să prezinte rezoluţia EISC în Parlamentul European în
cadrul Conferinţei „A European Space Policy for Citizens and Society” ce va avea loc în
perioada 8-9 noiembrie 2011 la Bruxelles.

PREŞEDINTE,
Relu Fenechiu
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