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AVIZ 
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratilicarea Acordului dintre 
România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea 

României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene 
şi termenri şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti Ia 20 ianuarie 

2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarca 

Agenţiei Spaţiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru 
aderarea României la acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru 
înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană 

privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnate la 
Paris, la 19 august 2002 

Analizând propunerea Iegislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea 
Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) 
privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei 
Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti 
la 20 ianinarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru 
înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, 
pentru aderarea României la acordul dintre statele părţi la Convenţia 
pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială 

Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, 
semnate la Paris, la 19 august 2002, transmisă de Secretarul General al 
Camerei Deputaţjlor Cu adresa nr.PLX73 din 02.03.2020 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ Cu nr.D213 din 03.03.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi ar1.46(3) din 
Regulamentul de organjzare şi funcţionare a Consiliuluj Legislativ, 

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 
considerente: 

1. Propunerea legislativă are ca object modificarea şi completarea 
Legii nr.262/2011. 

Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă se încadrează în 
categoria legilor ordinare, jar ui aplicarea dispoziţiilor art.75 aljn (1) d'ui 



Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Camera 
I)eputaţilor. 

2. Fără a ne pronunţa asupra oportunităţii prezentului deniers 
legislativ, semnalăm că, potrivit normei propuse pentru art.l din Legea 
nr.262/2011, acesta are în vedere „ratificarca Acordului de modificare a 
Acordului încheiat între România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) cu 
privire la aderarea României la Convenţia pentru înfinţarea unei Agenţii 
Spaţiale Europene şi a termenilor şi condiţiilor eferente". 

Menţionăm că, prin ratificarea unui instrument juridic 
niternaţional, România se angajează pe plan intcrnaţional, asumându-şi 
drepturile şi obligaţiile cuprinse în acesta. Or, potrivit art.91 alin.(1) din 
Constituţie, Preşedintelc României este cel care incheie tratate în numele 
României şi le supune spre ratificare Parlamentului. Procedural, 
supunerea spre ratificare se realizează prin emiterea, de către Preşedintele 
României, a unui decret de supunere spre ratificare, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele trimite decretul, 
împreună cu toate documentele care au stat la baza emiterii acestuia, 
Parlamentului, acesta urmând a se pronunţa cu privire la ratificare. 

Prin urmare, competenţa de a supune spre ratificare tin instrument juridic 
intemaţional care angajează statul român pe plan internaţional aparţine 
exclusiv Preşedintelui României. În literatura de specialitate se 
menţionează că „obligaţia Preşedintelui de a supune Parlamentului tratatul 
spre ratificare constituie o obligatie directă şi nu una exercitată prin 
intermediari".1

„Posibilitatea ca acest atribut să fie exercitat de către o altă instituţie 
ti-chide exclusă, chiar şi în cazul în care ar exista o lege, deoarece o astfel 
de delegare at fi contrară Constituţiei. Argumentul că deputalii şi senatorii 
au drept de initiativă legislativă nu are relevantă hi acest caz, pentru că nu 
este vorba despre adoptarea unei legi pur şi simplu, ci de ratificare, care 
presupune angajarea României printr-un tratat"2. 

Prin urmare, fiind vorba de un instrument care angajează 
pe plan 

internaţional statul român, dreptul de a supune spre ratificare Acordul de 
modificare, ce face obiectul normei propuse pentru art. 1, aparţine 
în exclusivitate Preşedintelui României. 

3. În plus faţă de cele precizate, menţionăm că modalitatea aleasă 
pentru ratificarea Acordului de modifncare nu este corectă, deoarece 
ratificarea unui instrument juridic internaţional de modificare se realizează 
prin demararea unei noi proceduri de ratificare care se concretizează într- 
un act normativ de sine stătător, şi nu prin modificarea sau completarea 
actului normativ prin care a fost ratifncat Acordul care se modifică. 

'Ion M. Anghel, Drept tratatelor. Addendum. Cornentaru asupra Legrt nr 590/2003 privind tratatele, vol. III, 
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, pag. 217-218. 
2lbidem, pag. 217. 
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Procedura reţinută prin proiect nu este corectă nici pentru faptul că, 
modificând chiar textul de ratificare a Acordului iniţial, nu ar mai exista 
norma prin care statul român si-a exprimat consnnţământul de a deveni parte 
la Acordul iniţial care, ulterior, a fost modificat. 

4. Referitor la intervenţiile legislative propuse pentru art.5 şi 5 din 
Legea nr.262/2011, semnalăm că acestea sunt o consecinţă a modificării 
Acordului dintre. România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind 
aderarea Româaiiei la Convenlia pentru înfiinlarea Agenţiei Spaţiale 
Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 
2011. Potrivit Legii nr.590/2003 privind tratatele, dar şi a normelor 
cutumiare. de drept internaţional, aceste intervenţii pot fi realizate numai 
după ratificarca instrumentului juridic internaţional de modificare. 

Ţinând seama de aspectele prezentate mai sus, propunerea 
legislativă nu poate fi promovată. 

Bucureşt' 
Nr.`?~'~~~`~,~ Pn~ 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

. L. nr. 262/2011 M. Of. nr. 883/14 dec. 2011 

Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spa(lală Europeană (ESA) privind 
aderarea Românlei la Convenţia pentru înfiinjarea Agenţlei Spajiale Europene şi termenii şi 
condlŞile aferente, semnat /a Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Român/ei /a 
Convenţla pentru înfiinţarea Agenflei Spa flab Europene, semnată la Paris Ia 30 mai 1975, pentru 
aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru inflin(area Agen(iel Spa flale 
Europene şi Agenfia Spa ţ/ală Europeană privind protecţia şi schimbul de informajii clas/ficate, 
semnat la Paris la 19 august 2002 . 

i promulgată prin D. nr. 937/2011 M. Of. nr. 883/14 dec. 2011 
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului 
dintre Romănia şi Agentia Spai•ială Europeană (ESA) privind 
aderarea Romăniei la Convent,a pentru înfiinyarea Agen),iei 
Spatiale Europene şi termenii şi condijiile a.ferente, semnat la 
Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romăniei la 
Convenţia pentru înfiin4area Agentiei Spai•iala Europene, 
semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea Romăniei la 
Acordul între statele păr4i la Convenţia pentm înfiin(:area 
Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană 
privind protecjia şi schimbul de informa4ii clasificate, semnat 
Ia Paris la 19 august 2002 . 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 

L. nr. 262/2011 (aderare) M. Of. nr. 883/14 dec. 2011 

Convenfie pentru ?nfiintarea Agenţiei Spafiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975 
ratificat L. nr. 262/2011 M. Of. nr. 883/14 dec. 2011 

1 ratificat prin L. nr. 262/2011 M. Of. nr. 883(14 dec. 2011 . 
Legs pentru ratificarea Acordului dintre Romănia şi Agentia 
Spalială Europeană (ESA) privind aderarea Romăniei la 
conventia pentru infint;.area Agentiei Spajiale Europene şi 
termenii şi conditiile aferente, semnat la 8ucureşti.la 20 
ianuarie 2011, pentru aderarea Romăniei la Conventia pentru 
infiin(area Agenliei Spa(:iale Europene, semnată la Paris la 30 
mai 1975, pentru aderarea Romăniei Is Acordul dintre statele 
păr(i Is Conven4ia pentru infiintarea Agenţiei Spa(iale 
Europene şi Agenjia Spatială Europeană privind protecjia şi 
schimbul de informatii clasifcate, semnat Is Paris la 19 august 
2002 
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