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AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege 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 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia 
pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 1975, 
pentru aderarea României la Acordul între statele părţi la Convenţia pentru 
înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind 
protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 
sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege 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 ianuarie 2011, pentru aderarea României la 
Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 
1975, pentru aderarea României la Acordul între statele părţi la Convenţia pentru 
înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind 
protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002, 
trimis cu adresa nr. PL x 534 din 26 septembrie 2011 şi înregistrat sub nr. 32/280 din  
27.09. 2011. 
            În conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată.  
            Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 
28 septembrie 2011. 
   În urma dezbaterilor Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a hotărât 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
   În raport de obiectul şi conţinutul acestuia, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

Preşedinte,  
 

Costică Canacheu  
 
 
Consilier parlamentar L. Oprea  
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