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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului 
dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la 
Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, 
semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru 
înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea 
României la acordul pentru statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției 
Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de 
informații clasificate, semnate la Paris, la 19 august 2002, trimisă Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport, cu adresa PLx nr.73/2020 din 24 martie 2020. 
 Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

PREȘEDINTE 
Cornel ZAINEA 

PREȘEDINTE 
Sorin-Mihai CÎMPEANU 
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Plx. nr.73/2020 
 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.262/7 

decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană 
(ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și 

termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea 
României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 
1975, pentru aderarea României la acordul pentru statele părți la Convenția pentru înființarea 
Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de 

informații clasificate, semnate la Paris, la 19 august 2002 
 
1. În temeiul dispozițiilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru învățământ, știință, 
tineret și sport au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre 
România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru 
înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 
20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale 
Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul pentru statele 
părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană 
privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnate la Paris, la 19 august 2002, 
trimisă cu adresa Plx. nr.73/2020 din 24 martie 2020. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă, conform avizului nr. 
223/17.03.2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă conform 
avizului nr.1394/10.03.2020. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.262/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenția Spațială Europeană (ESA) 
privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene şi 
termenii şi condițiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea 
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României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 
1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea 
Agenției Spațiale Europene şi Agenția Spațială Europeană privind protecția şi schimbul de 
informații clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002, astfel încât contribuția financiară a 
României să fie suportată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației şi 
Cercetării, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație. Programul de 
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spațială şi Cercetare Avansată – STAR va 
continua până la 31 decembrie 2022, în conformitate cu prelungirea perioadei de măsuri de 
tranziție prevăzută în Acordul de modificare. Managementul Programului STAR va fi asigurat 
în continuare de ROSA pe bază de contract de finanțare multianual, încheiat în condițiile legii, 
cu Ministerul Educației şi Cercetării. 
 

2. În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cele două Comisii sesizate în fond au dezbătut propunerea legislativă în ședințe 
separate. 

Potrivit prevederilor art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la 
dezbaterea propunerii legislative a participat doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul 
Ministerului Educației și Cercetării.  

 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a dezbătut propunerea legislativă 

în ședința din data de 02 aprilie 2020.  
La lucrările Comisiei au fost prezenți 22 deputați din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a propus, cu 19 

voturi pentru respingere și 3 abțineri, respingerea propunerii legislative. 
 
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a dezbătut inițiativa 

legislativă în ședința din 22 aprilie 2020.  
La lucrările ședinței Comisiei au fost prezenți 14 deputați din totalul de 15 membrii.  
În urma dezbaterilor s-a supus la vot raportul de adoptare a inițiativei legislative, 

rezultatul votului fiind de 3 voturi împotrivă și 11 abțineri. 
 

3. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea 
Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială 
Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale 
Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru 
aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris 
la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul pentru statele părți la Convenția pentru 
înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și 
schimbul de informații clasificate, semnate la Paris, la 19 august 2002, din următoarele 
considerente: 

- prin ratificarea unui instrument juridic internațional, România se angajează pe plan 
internațional, asumându-și drepturile și obligațiile cuprinse în acesta. Potrivit art.91 alin.(1) din 
Constituția României, republicată, Președintele României este cel care încheie tratate în numele 
României și le supune spre ratificare Parlamentului. Procedural, supunerea spre ratificare se 
realizează prin emiterea, de către Președintele României, a unui decret de supunere spre 
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ratificare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele trimite 
decretul, împreună cu toate documentele care au stat la baza emiterii acestuia, Parlamentului, 
acesta urmând a se pronunța cu privire la ratificare. Prin urmare, competența de a supune spre 
ratificare un instrument juridic internațional care angajează statul român pe plan internațional 
aparține exclusiv Președintelui României. Obligația Președintelui de a supune Parlamentului 
tratatul spre ratificare constituie o obligație directă și nu una exercitată prin intermediari, iar 
posibilitatea ca acest atribut să fie exercitat de către o altă instituție trebuie exclusă, chiar și în 
cazul în care ar exista o lege, deoarece o astfel de delegare ar fi contrară 
Constituției. Argumentul că deputații și senatorii au drept de inițiativă legislativă nu are 
relevanță în acest caz, pentru că nu este vorba despre adoptarea unei legi pur și simplu, ci de 
ratificare, care presupune angajarea României printr-un tratat; 
 - ratificarea unui instrument juridic internațional de modificare se realizează prin 
demararea unei noi proceduri de ratificare care se concretizează într-un act normativ de sine 
stătător și nu prin modificarea sau completarea actului normativ prin care a fost ratificat Acordul 
inițial, care se dorește a fi modificat. Totodată, modificând textul inițial de ratificare a 
Acordului, nu ar mai exista norma prin care statul român și-a exprimat consimțământul de a 
deveni parte la Acordul inițial care, ulterior, ar fi modificat; 
 - intervențiile legislative propuse pentru art.5 și 6 din Legea nr.262/2011 sunt o 
consecință, în cazul modificării Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) 
privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și 
termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011. Potrivit Legii 
nr.590/2003 privind tratatele, dar și a normelor cutumiare de drept internațional, aceste 
intervenții pot fi realizate numai după ratificarea instrumentului juridic internațional de 
modificare. 
 

4. În funcție de obiectul şi conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României, republicată. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 
alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă 
Cameră sesizată. 

         
 

PREȘEDINTE 
Cornel ZAINEA 

 
 

PREȘEDINTE 
Sorin-Mihai CÎMPEANU 

SECRETAR 
Gheorghe-Dinu SOCOTAR 

SECRETAR 
Robert Nicolae TURCESCU 

 
 

 
Întocmit, 
Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor 
Consilier parlamentar Mihaela Astafei 


