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SINTEZA 

activităţii Comisiei din 4 octombrie 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din ziua de 4 

octombrie 2011 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, 

Farago Petru, Dan Nica, Mircea Cazan, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş, Arion 

Viorel, Florin-Cristian Tătaru. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Matei Radu Brătianu, Florin 

Serghei Anghel, Ibram Iusein, Valerian Vreme. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat: 

1. PLx nr.534/2011 - 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. 

2. PLx nr.208/2011 - Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice. 

 
1. PLx nr.534/2011 - În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 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 
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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.  

Având în vedere că obiectul proiectului de lege intră în sfera de activitate a 

Subcomisiei pentru spaţiu din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, a fost adresată Biroului permanent al Camerei Deputaţilor solicitarea de 

întocmire a raportului privind acest proiect de lege. Biroul permanent a aprobat întocmirea 

unui raport comun alături de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport . 

Potrivit art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată Camera Deputaţilor este 

prima cameră sesizată. În conformitate cu obiectul reglementării, proiectul de lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. 

 Proiectul de lege are ca obiect 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. 

Cele două Acorduri şi Convenţia reprezintă înţelegeri internaţionale multilaterale, respectiv 

bilaterală, încheiate la nivel de stat. 

 Agenţia Spaţială Europeană (ESA) este o organizaţie interguvernamentală fondată în 

1975, având 18 state membre (16 din UE, Elveţia şi Norvegia). ESA este considerată cea mai 

importantă organizaţie interguvernamentală europeană cu caracter ştiinţific şi tehnologic, 

având un rol important în domeniul securităţii. 

 România a încheiat primul Acord cu ESA în 1992, ratificat prin Legea nr. 40/1993, 

urmat de acordul privind cooperarea în exploatarea şi folosirea paşnică a spaţiului în anul 

1999.  Începând cu 2006, România este Stat European Cooperant al ESA, statut ratificat prin 

Legea nr. 1/2007. 

 Prin Memorandum-ul din 17 decembrie 2009, iniţiat de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării, avizat de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor Publice 

şi Ministerul Justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi aprobat de Primul Ministru şi de Preşedintele 

României, au fost aprobate negocierea şi semnarea Acordului de aderare a României la 

Convenţia Agenţiei Spaţiale Europene. Acesta a fost semnat la Bucureşti, la data de 20 
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ianuarie 2011 din partea României de către Directorul General al Agenţiei Spaţiale Române, 

domnul Marius-Ioan Piso, iar din partea Agenţiei Spaţiale Europene, de către domnul Jean-

Jacques Dordain, Directorul General ESA. 

 Convenţia Agenţiei Spaţiale Europene prevede în articolul XXII că după intrarea în 

vigoare a Convenţiei (care a avut loc la 30 octombrie 1980), ,,orice stat va putea adera la 

aceasta după ce Consiliul va lua o decizie cu votul unanim al tuturor statelor membre". Deşi 

Convenţia prevede aderarea şi depozitarea instrumentelor de ratificare la Guvernul Franţei, 

Agenţia a stabilit o nouă procedură pentru ca un stat să devină membru, respectiv semnarea 

unui acord pentru aderarea la Convenţie în care să fie prevăzute condiţiile specifice pentru 

aderare. Prin legea pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială 

Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei 

Spaţiale Europene se aderă şi la Convenţia ESA. Prin aderarea la Convenţia ESA, România 

are obligaţia să adere şi la Acordul de securitate aprobat de Consiliul ESA la data de 13 iunie 

2002, referitor la accesul şi la schimbul de informaţii clasificate. 

 Statutul de stat membru cu drepturi depline al ESA permite accesul organizaţiilor din 

România la toate programele derulate, aceasta constituind un important transfer de 

tehnologie. Accesul direct la sistemele spaţiale ESA va permite dezvoltarea aplicaţiilor 

spaţiale pentru agricultură, mediu, transporturi, măsurarea dezastrelor, telemedicină. 

 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în urma discuţiilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 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.  

 

2. PLx nr.208/2011 - În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice. 
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Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. În raport cu conţinutul său normativ, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în 

şedinţa din 20 aprilie 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Guvernul,  prin punctele de vedere transmise în data de 25 februarie 2011 şi în data de 

2 septembrie 2011, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a trimis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, în data 12 mai 2011, raportul preliminar de adoptare cu amendamente 

a propunerii legislative.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a transmis, în data de 27.09.2011, un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice, în sensul stabilirii regimului juridic al documentelor în 

formă electronică ce conţin date privind operaţiunile economice de schimb sau vânzare de 

bunuri sau servicii între persoane care emit şi primesc facturi fiscale, bonuri fiscale sau 

chitanţe fiscale în formă electronică.  

 Domnul vicepreşedinte Constantin Chirilă a propus amânarea cu o săptămână a 

dezbaterii propunerii legislative, la cererea iniţiatorului domnul deputat Varujan Pambuccian, 

ţinând cont de intenţia Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de a transmite 

un nou punct de vedere. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                               Constantin Chirilă 
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