
PARLAMENTUL ROMANIEI 

SE NAT 

Comisia pentru buget, finanje, activitate bancară si piaţă de capital 

Nr. XXII/265/ 19.05.2020 

AVIZ 

la 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.262/7 decembrie 

2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenjia Spafială Europeană 

(ESA) privind aderarea României la Convenl:ia pentru înfiinXarea Agenţiei Spa7=iale 

Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, 

pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţareaAgenxiei Spafiale 

Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul 

dintre statele părţi la Convenfia pentru înfiinjarea Agenţiei SpaXiale Europene şi 

Agenţia Spaxială Europeană privind protecxia şi schimbul de informaXii clasificate, 

semnat la Paris, la 19 august 2002 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară si piaţă de capital, prin adresa 

L286/202Ę a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, at propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea 

Acordului dintre România şi Agenfia Spafială Europeană (ESA) privind aderarea 

României in Convenfia pentru înfiinfarea Agenfiei Spafiale Europene şi termenii şi 

condifiile aferente, semnat in Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea 

României in Convenfia pentru înfiinfarea Agenfiei Spafiale Europene, semnat in Paris 

la 30 mai 1975, pentru aderarea României in acordul dintre statele părfi la Convenfia 



pen tru înfiinyarea Agen;iei Spayiale Europene şi Agenjia Spajială Europeană privind 

protecyia şi schimbul de informayii clasif"icate, semnat la Paris, la 19 august 2002, 

iniţiată de Anton Anton - deputat ALDE; Apjok Norbert - deputat UDMR; Hărătău Elena - 

deputat Independent; Popescu Mariana-Venera - deputat AMR (minorităţi); Popescu Pavel - 

deputat PNL; Socotar Gheorghe-Dinu - deputat PSD, respinsă de Camera Deputai<ilor. 

În şedinţa din data de 19.05.2020, care s-a desfăşurat prin mijloace electronice, 

membrii comisiei au analizat propunerea legislativă şi au hotărât cu unanimitate de voturi 

să adopte aviz negativ. 

Preşedinte, Secretor 
Senator Viorel Arcaş Senator Romulus Bulacu 

Domnului senator Mircea-Vasile Cazan 
Preşedintele Comisiei pentru corn unicaxii şi tehnologia informaxiei 

Domnului senator Liviu-Marian Pop 
Preşedintele Comisiei pen tru învăjământ, ştiinjă, tineret şi sport 

Domnului senator Cristian-Sorin Dumitrescu 
Preşedintele Comisiei pen tru politică externă 

Redactat: Cons.Bogdan Grozea/Avizat: Cons. coord. Mihaela Spiridon 
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