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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 19 septembrie 2013 
Nr.4C-9/181 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de 

Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010  
(PLx. 256/2013) 

 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 256 din 02 septembrie 
2013, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, 
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru politică externă, avizul Consiliului Legislativ. 
 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de 
Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. Convenţia reprezintă o 
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înţelegere internaţională care, prin obiectul de reglementare intră sub incidenţa Legii nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi 
supusă spre ratificare Parlamentului.   
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor 
art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din 29 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a 
participat ca invitat: domnul Tudor Prisecaru – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 18 septembrie 2013, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 
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