
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 

pentru modifrcarea 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 şf condiţiile aferente, 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 şf schimbul de informaţii clasificate, semnate la Paris, la 19 august 2002 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

Sc aprobă modifrcarea şi completarea Legii nr. 262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre 
România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentm înfrinţarea 
Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, 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, la 19 august 2002, după cum urmează: . 

Art. 1, din Legea nr. 262/2011 se completează şi va avea următorul conţinut: 

Art 1^ Se ratifică Acordul de modifrcare a Acordului încheiat între România şi Agenţia Spaţială Europeană 
(ESA) on privire la aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Agenţii Spaţiale Europene şi a 
termenilor şi condiţiilor aferente, semnat la Paris la 14 mai 2019, denumit în continuare Acord de 
modificare, în sensul extensiei perioadei de măsuri de tranziţie cu 3 ani, până la 31 decembrie 2022. 

Art. 5, din Legea nr. 262/2011 se modifrcă, se completează şf va avea următorul conţinut: 

aim . (1) Contribuţia financiară a României se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în 1 t prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie. 

aim . (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării propune în fiecare an în bugetul pentru anul unnător 
sumele aferente contribuţiei României, stabilite conform prevederilor art. IV din anexa II la Convenţia 
pentru înfrinţarea unei Agenţii Spaţiale Europene, document ratificat prin Legea nr. 262/2011. 

alin. (3) Contribuţia financiară 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 f ecare trei ani. Obligaţiile multianuale ale României vor fr confirmate ulterior prin hotărâre a 
Guvemului, in prnnul trimestm al anului consecutiv plata efectuându-se anual. 



Art. 6, din Legea nr. 262/2011, se modifcă, se completează şi va avea nrmătorul conţinut: 

alin. (1) Programul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cer•cetare 
Avansată - STAR va continua până la 31 decembrie 2022, în conformitate cu prelungirea perioadei de 
măsuri de tranziţie prevăzută în Acordul de modificare. 

aim . (2) Managementul Programului rnenţionat Ia alin. (1) va fi asigurat în continuare de ROSA pe 
bază de contract de finanţare multianual, încheiat in condiţiile legii, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Această lege a fost adoptată de Parlammntul României cu respectarea prevederilor art. 75 

si ale art. 76 alma. (2) din Constituţia României, republicată. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor Preşedintele Senatului 


