
EXPUNERE DE MOTNE 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

LEGE 
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 afereute, 

semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 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, Ia 19 august 2002 

Sectiunea 2 
Motivul emiterii actului normativ 

1.1. Descrierea situatiei actuale Agenţia Spaţială Europeană (ESA), fondată în 1975, reuneşte in 
prezent 22 state membre şi este considerată cea mai importantă 

organizaţie interguvernamentală europeană având caracter 
ştiinţific şi tehnologic, asigurând elaborarea şi implementarea 
programului spaţial in Europa, având un buget anual de eca. 5 mld. 
Euro. 
Începând on and 2006, România a devenit Stat European 
Cooperant al ESA, statut consacrat prin prin Legea nr. 1/2007 
pentru ratifrcarea Acordului de cooperare, stat european 
cooperant, dintre Guvemul României şi Agenţia Spaţială 

Europeană, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2006. Ulterior, în 
2011 în baza Acordului între România şi Agenţia Spaţială 
Europeană privind aderarea României la Convenţia pentru 
înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile 
aferente, denumit in continuare Acord, ratificat prin Legea nr. 
262/2011, România a devenit al 19-lea stat membru al ESA find, 
dupa Cebia, a doua'ţară acceptată ca stat membru cu drepturi 
depline dintre cele foste socialiste. 
Conducerea curentă ESA este asigurată de Consiliul ESA la nivel 
de delegat al statelor membre, ce se întruneşte trimestrial, 
România fund reprezentată, ca şi celelalte state, de către 

Preşedintele Agenţiei Spaţiale. Conducerea la nivel superior al 
ESA se face de către Consiliul la nivel ministerial ce se intruneste 
periodic, de regulă la fiecare 3 ani, undo delegaţia este condusă de 
ministrul insărcinat Cu spaţiul, din statele membre ESA - de regulă 

miniştrii cercetării, ştiinţei, tehnologiei. 
Conform dispoziţiilor Legii nr. 262/2011, Agenţia Spaţială 

Română, denumită in continuare ROSA, este autoritatea 
desemnată să reprezinte România in aplicarea Acordului intro 
România si ESA. 
În contextui celor de mai sus si având in vedere necesitatea 
creşterii competitivităţii entităţilor de cercetare, industriale şi 
academice, din România, pentru participarea la activităţile ESA, 
inclusiv activităţile de precalificare şi adaptare la cerinţele ESA, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (începând din 
2017 Ministerul Cercetării şi Inovării) a iniţiat şi finanţat pentru 
perioada 2011 - 2019 un Program de Cercetare, Dezvoltare si 
Inovare pentru Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata — 
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STAR. Până în prezent, au fost îmegistrate şj admise pentru a 
încheia contracte cu ESA mai mult de 120 de entităti românesti 
(private şi de stat, din industrie, cercetare şi universjtăţi), în 
prezent fiind în derulare cca. 185 de contracte. 
Prin Programele ESA s-a obţinut un retur al contribuţiei naţionale 
fxe şi pe programe de 86% _ 91% în perioada în care contribuţia 
a fost achitată, cu tendjnţa de creştere la 96%, riscurile find 
minime, jar ritmicitatea obţinerji rezultatelor optimă. 
Acordul privind aderarea Românjei la Convenţia ESA prevede la 
Art. 6 stabjljrea unei perioade tranzitorjj de 9 ani, pana la 31 
decembrie 2019. Pe parcursul acestei perioade a fost creată o 
Schemă de Stimulate Industrială monitorizată de un Grup de lucru 
Ro-ESA, care hi august 2018 a solicitat efectuarea unei evaluări 
privind progresele înregistrate de România In cadrul perioadei de 
tranziţie comparativ cu obiectivele stabilite la începutul perioadei. 
Evaluarea a evidenţiat progresul semnificativ îmegistrat In 
atingerea tuturor obiectivelor, principala recomandare fund de 
extensie a perioadei de măsuri de tranzitie cu 3 ani, pană la 31 
decembrie 2022. Această modificare este In beneficiul României 
conducând la creşterea competitivităţii entităţilor de cercetare, 
industriale şi academice pentru participarea la activităţile ESA, un 
minim de 45% din contribuţia fixă returnându-se In România prin 
mecanismul Schemei de Stimulare Industrială, la care se adaugă 
returul din participarea cu succes a entităţilor româneşti la 
prograniele de cercetare fundamentală, returul contribuţiei fixe pe 
ultimji ani depăşind 140% (se întorc In România sume cu cel 
puţin 40% mai marl decât cele achitate prin contribuţia fixă). 
Astfel, a fost propusă înlocuirea datei de "31 Decembrie 2019" cu 
"31 Decembrie 2022," în cadrul Articolului 6 al Acordului dintre 
România şi Agenţia Spaţială Europeană privind aderarea 
României la Convenţia pentru înfiinţarea ESA şi termenii şi 
condiţiile aferente. Această modificare a fost realizată prin 
semnarea Acordului de rnodificare a Acordului dintre România şi 
Agenţia Spaţială Europeană privind aderarea Romdniei la 
Convenţia pentru înf inţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi 
terrnenit şi condiţiile aferente de către Romănia şi ESA, denumit 
In continuare Acord de modificare, In baza Memorandumului cu 
tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de prelungire 
a perioadei de măsuri de tranziţie prevăzute in Acordul de 
aderare a României la Convenţia Agenţiei Spaţiale Europene 
(ESA), îmegistrat la SGG cu m. 20/5993/T.G./16.04.2019. 
Efectele Acordului de modificare prin care se prelungeşte 
perioada de măsuri de tranziţie prevăzute în Acord, se vor 
materializa In continuarea Programului de Cercetare, Dezvoltare 
si Inovare pentru Tehnologie Spatiala si Cereetare Avansata - 
STAR până la aceeaşi dată, 31 decembrie 2022. 
Continuarea Programului de Cercetare, Dezvoltare Si Inovare 
pentru Tehnologie Spatiala Si Cercetare Avansata - STAR 
contribuie la creşterea competitivităţii entităţilor de cercetare, 
industriale şi academice pentru participarea la activităţile Agentiei 
Spatiale Europene (ESA), inclusiv a activităţilor de precalificare 
şi adaptare la cerinţele ESA. De asemenea, se oferă posibilitatea: 
o identificării de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale la 

nivel naţional, european şi international; 
o iniţierii de proiecte pentru participarea la programele 

opţionale ESA; 
o dezvoltării şi promovării capacităţii naţionale de cercetare, 

educaţionale şi industriale In domeniile spaţial, aeronautic, 
securitate şi alte domenii conexe; 



o îmbunătălirii legăturii (rnodului de interacjiune şi colaborare) 
între entitălile de cercetare şi cele din industrie; 

o formării şi pregătirii multidisciplinare de specialişti la eel mai 
Malt nivel; 

o realizărji de producţie ştiinlifrcă de vârf şi creşterii nivelului 
de calitate al cercetării de bază (fundanientale) şi aplicative; 

o dezvoltării şi diversificărjj de apljcaţii ale cercetărilor din 
domeniul spaţial în activităţi industriale, aplicalii socio- 
economice şi educaţionale. 

1.2. În cazul proiectelor de acte normative care 
transpun legislajia Uninnii Europene sau creează 

cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, se vor 
specifica doar actele Uninnii Europene in cauză, 

jnsolite de elementele de identificare ale acestora 

Proiectul de act normatjv nu se referă la acest subject 

2. Schimbări preconizate Prezentul project de act normativ are in vedere următoarele: 

- ratificarea Acordului de modiflcare a Acordului dintre România 
şi Agenlia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României 
la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi 

termenii şi condi$iile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 
2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru Mfiinţarea 

Agenfiei Spaţiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, 
pentru aderarea României in Acordul djntre statele păiţi in
Convenţia pentru înfiinţarea Agenliei Spaiale Europene şi 
Agenţia Spaţială Europeană privind proteclia şi schimbul de 
informaţii clasificate, senmat la Paris in 19 august 2002, ratificat 
prin Legea nr. 262/2011, ratifrcat prin Legea nr. 262/201, denumit 
M continuare Acord de modificare; 
- contribujia financiară a României se suportă integral de in
bugetul de stat, prin bugetul Mjnisterului Educaţiei şi Cercetării, 
M limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această 

destinaţie; 

- Minjsterul Educaţiei şi Cercetărji propune M flecare an in 
proiectul de buget pentru anul unnător sumele aferente 
contribuţiei Rom~niei, stabilite conform prevederilor art. IV din 
anexa II la Convenţia pentru înfrin(area unej Agenţii Spajiale 
Europene, document ratifrcat prin Legea 262/2011; 
- Contribuţia fmanciară pentru programele ESA, calculată 

conform art. XIII pct. 2 din Convenţia ESA, va fi stabilită in 
cadrul Consiliului ESA la nivel ministerial, care se reuneşte 

periodic, de regulă, la frecare trei ani. Obligaţiile multianuale ale 
Româniej vor fi confirmate ulterior prjn hotărâre a Guvernului, in 
primul trimestru al anului consecutiv, plata efectuăndu-se anual. 
- Programul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru 
Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata - STAR va continua 
până la 31 decembrie 2022, in conformitate cu prelungirea 
perioadei de nrăsuri de tranziţie prevăzută M Acordul de 
modificare; 

- Managementul Programului STAR va fi asigurat M 
continuare de ROSA pe bază de contract de finanţare mulfranual, 
incheiat M condiţjile legii, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetărjj 

3. Alte informaţii Prelungirea perioadei de măsuri de tranziţie, stabilită prinAcordul 
de modificare, prevăzute in Acordul de aderare a României la 
Convenţia Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), precum şi a datei 
de fmalizare şi a Programului de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 
pentru Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata - STAR, până 
la 31 decembrie 2022, are următoarele beneficii: 
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o 

o 

o 

o 

o 

Urgenia 
prevederile 
data 
Verbale 
dată 

permite 
Inovare 
STAR. 
Neadoptarea 
iniposibilitatea 
măsurilor 
demersurilor 
de 
şi 
depăşeşte 

asigurarea de activităţi pentru organizaţiile din Romărnia în 
spaţiale 

din 

clare şi 

înalt pentru 

de înaltă 

determinată de 
in vigoare la 
a unei Note 

document, 
2019, pentru a 

programe de cea mai înaltă telmologie — programele 
europene; 
accesul organizaţiilor din România la tehnologiile 
patrimoniul ESA; 
asigurarea obţinerii de rezultate ale cercetării 
cuantificabile, prin standardele spaţiale ESA; 
asigurarea viabilitălii tebnologice la nivel 
cercetarea şi industria din România; 
fonnarea de specialişti şi crearea de locuri de muncă 
cafifrcare. 

promovării prezentului act normativ este 
Acordului de modificare, care va intra 

primirii de către Agenţia Spaţială Europeană 
prin care România declară că a ratificat acest 

care ar fi trebuit să fie până la 31 decembrie 
şi conthivarea Programului de Cercetare, 
pentru Tehnologie Spatiala si Cercetare 

de urgenlă a prezentelor măsuri legislative 
continuării implementării de 

de tran7iţie de care România beneficiază 
pentru încheierea de noi contracte, in 

Stimulare Industrială, între ESA şi entităţile româneşti, 
la scăderea returului contribuţiei fixe la ESA, 

140%. 

Dezvoltare si 
Avansata — 

duce la 
către ESA a 

şi la sistarea 
cadrul Schemei 

precum 
care in prezent 

Secţiunea 3 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 
2. Impactul asupra mediului concurenlial şi 
domeniului ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

3. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul 
4 Impactul social Nu este cazul 
5. lmpactul asupra mediului Nu este cazul 
6. Alte informatji Nu este cazul 

Secti`iunea 4 
Impactul fmanciar asupra bugetului general consolidat 

- mu i lei - 
lndicatori Anul 

curcnt 
Unnătorii ani Media pe 5 

ani 
1 2 3 4 5 6 7 

Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe vent 

b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
C contribuţii de asigurări 

Prezentul act normativ nu are impact in acest domeniu. 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, 
din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
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(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(iii) bunuri şi servicii 

Prezentul act normativ nu presupune cheltuieli bugetare 
suplimentare faiă de dispoziţiile Legji nr. 262/2011. 

Secţiunea 5 
Efectele proiectului de act normativ asupra legisla]iei îu vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act noiurativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării hi vigoare a proiectului 
de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

a) Legea 262/ 7 decembrie 2011 va fi modificată şi 
completată 

b) Hotărâri ale Guvernului pentru confirmarea 
obligaţiilor fmanciare multianuale ale României 
ulterior Consiliilor ESA la nivel ministerial care se 
reunesc periodic, de regulă, la fiecare 3 ani. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia Uniunii Europene in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi ale Uniunii Europene. 

Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
jjactelor normative ale Ummn Europene. No este cazul. 

4. Hotărâri ale Curlii de Justiţie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject. 
5. Alte acte nonnative şi/sau documente 
internalionale din care decurg angajamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaiii No este cazul. 

Sectiunea 6 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 
alte organisme implicate 

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum şi a modului in care 

jjactivitatea acestor organizaţ este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, In situaţia în care 
proiectul de act norniativ are ca object activităţi ale 
acestor autorităţi, In conditiile Hotărârii Guvernului 

Nu este cazul. nr. 521/2005 prjvjnd procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraiiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative 
4. Consultările desfăşurate In cadrul consiliilor 
interministeriale, n conformitate cu prevederile 

Proiectul de act normativ nu Sc referă la acest subiect. Hotărârjj Guvernului nr.750/2005 privjnd 
constituirea consiliilor intexministeriale permanente 
5. Informalii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare aŢării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Este necesar avizul Consiliului Legislativ 
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6. Alte informajii Nu este cazul. 

Secxiunea 7 
Activităxi de informare publică privind elaborarca şi implementarea proiectnlui de act normativ 

1. Hrformarea societălii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Prezentul act normativ a fost supus dezbaterii publice, în 
temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenla decizională în 
administraiia publică, frind postat pe site-ui Agenţiei Spaţiale 
Române la data de 07.01.2020. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act nonnativ, precum şi efectele 
asupra sănătăjjj şi securitătij cetălenilor sau 
diversitălii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject. 

3. Alte inforrnaţii Nu este cazul. 

Seciiunea 8 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 
normativ de către autoritălile administraliei publice 
centrale şi /sau locale — înfiinlarea unor noi organ isme 
sau extinderea competenlelor instituliilor existente 

Prevederile prezentului act normativ vor fi puse în apficare de 
instituljjle şi organizaliile cu responsabilităli in domeniu, tără a 
fi înfiinlate alte structuri sau extinse competeniele celor 
existente. 

2. Alte informaţii. Nu este cazul. 

Faîă de cele prezentate, supunem spre adoptare in regim de urgenţă prezentul pro/eel de lege pentru 
modifrcarea şi conrpletarea Legti sir. 262/ 7 decembrie 2011 pentru ratifcarea Acordului dintre România şiAgenţia 
Spaţială Europeană (ESA) prtvtnd aderarea Rornâniei Za Convenţta perrtru înfiinţarea Agenţiei Spaţtale Europene 
şt terarenti si condtţttle afererrte, semnat Ia Bucureşti ta 20 iartuarie 2011, pentru aderarea Rorrrâniei la Convenţia 
pentru înfiinţarea Agenţiei Spa (/ale Europene, semnat la Paris la 30 mat 1975, pentru aderarea Romântei la acordul 
dintre statele părţi la Convenţta pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţta Spaţială Europeană 
privind proteeţia ¢i schimbul de infornzaţii clastfrcate, semnate la Paris, la 19 august 2002. 

Initiatori: 
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