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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor                08 - 10 septembrie  2009 

 
 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din  08 - 10 septembrie  2009 

 

 

La lucrările Comisiei din  08 - 10 septembrie  2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Constantin Chirilă, Viorel Arion, Florin Serghei Anghel, 

Adrian Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, 

Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu  şi Dan Nica – ministru.  

   Pe ordinea de zi a figurat Conferinţa Română pentru Aplicaţii Spaţiale – CRAS 

2009. 

    Cea de-a doua Conferinţă Română pentru Aplicaţii Spaţiale - CRAS 2009 a fost 

organizată de către Subcomisia pentru spaţiu din cadrul Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor,  împreună cu Agenţia Spaţială Română.  

 Obiectivul conferinţei a fost de a identifica modalităţile prin care tehnologia şi 

aplicaţiile spaţiale devin componenta permanentă a strategiilor de dezvoltare naţională.  

Conferinţa a fost deschisă de către doamna deputat Liana Dumitrescu, preşedintele 

Subcomisiei pentru Spaţiu, care a făcut o scurtă prezentare a misiunii Subcomisiei în cadrul 

structurilor Camerei Deputaţilor, precum şi a misiunii acesteia în cadrul organizaţiei 

interguvernamentale ESA (European Space Agency).  

La conferinţă au participat reprezentanţi ai: 

- Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), care reuneşte 18 state europene şi are ca misiune 

definirea şi implementarea programului spaţial european. Activităţile de bază ale agenţiei 
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includ: observarea Pământului, lansare oameni în spaţiu, dezvoltarea de rachete de lansare şi 

sateliţi de navigaţie, telecomunicaţii şi aplicaţii integrate. 

- DG Enterprise and Industry din cadrul Comisiei Europene, care promovează Global 

monitoring for environment and security (GMES), în cadrul programului european de 

cercetare FP7 (2007-2013). Componentele GMES includ: aplicaţii spaţiale (dezvoltarea de 

sisteme de observare satelitare, aplicaţii pentru managementul mediului, securităţii, 

agriculturii, meteorologie, protecţie civilă şi managementul riscului); explorarea spaţiului, 

prin colaborare cu ESA şi cu agenţiile spaţiale naţionale; desfăşurarea de programe de 

cercetare pe termen lung cum ar fi transportul în spaţiu, biomedicină, viaţa în spaţiu. 

- Academia Internaţională de Astronautică, organizaţie neguvernamentală care are ca 

scop promovarea utilizării astronauticii în scopuri paşnice şi cooperarea internaţională cu 

centre naţionale de cercetare în domeniul ştiinţei şi ingineriei. 

- Grupului parlamentar pentru spaţiu din cadrul Parlamentului Poloniei. 

 Din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au luat cuvântul: 

- domnul preşedinte Relu Fenechiu, care a precizat faptul că Subcomisia pentru Spaţiu 

din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor se ocupă de aspectele 

legislative care ţin de reglementarea activităţilor din spaţiul extraatmosferic, respectiv sateliţi, 

proiecte satelitare, proiecte de cercetare în domeniul spaţiului cosmic. Obiectivele 

subcomisiei sunt în primul rând acelea de a armoniza legislaţia românească la cea europeană, 

dar şi de a superviza participarea României la programele europene, programe de mare 

anvergura în care sunt angrenate diverse instituţii la nivel european şi care sunt coordonate de 

către Agenţia Spaţiala Europeană. Totodată, domnul preşedinte a apreciat că este important 

ca România să iniţieze şi să dezvolte o strategie de stimulare a industriei naţionale, de 

sprijinire a acesteia în dezvoltarea capabilităţilor şi în atragerea de know-how. În cadrul unei 

strategii spaţiale naţionale trebuie actualizată nevoia de aplicaţii spaţiale la nivelul tuturor 

ministerelor, conform necesităţilor specifice României, pentru realizarea unei oferte concrete 

de servicii destinate administraţiei centrale si locale, realizabile prin resursa naţională.  

- domnul deputat Varujan Pambuccian, care a adus în atenţia auditoriului o aplicaţie 

naţională dezvoltată de către ARCA, organizaţie neguvernamentală cu sediul în Râmnicu 

Vâlcea. Aplicaţia constă în lansarea pe Lună a unui vehicul selenar care utilizează doar 

tehnologii verzi şi care va transmite informaţii de pe Lună începând cu anul 2010. Lansarea 

se va face de le platforma de la Capul Midia, din Marea Neagră, preconizându-se ca zborul 

experimental să aibă loc în luna octombrie 2009  
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În încheierea lucrărilor conferinţei, domnul Marius Piso, preşedintele Agenţiei 

Spaţiale Române, a concluzionat că în acest moment există o piaţă de desfacere pentru 

aplicaţiile spaţiale, există un număr de servicii generale (telecomunicaţii, meteorologia 

spaţială, telemedicină, monitorizarea agriculturii, aplicaţii spaţiale pentru prevenirea şi 

monitorizarea dezastrelor), dar aceste aplicaţii nu sunt întotdeauna utilizate de către 

administraţia publică, din raţionamente subiective sau financiare. Doamna Liana Dumitrescu, 

preşedintele Subcomisiei pentru spaţiu, a apreciat realizările din domeniu şi a considerat că 

aceste aplicaţii ar trebui aduse atât la cunoştinţa administraţiei publice, cât şi la cunoştinţa 

populaţiei, deoarece scopul realizării acestora este de îmbunătăţire a calităţii vieţii cetăţenilor 

şi de optimizare a activităţii administraţiei.  

 

 

 

  

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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