
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI  

COMUNICAȚIILOR 

                                                                                             

Nr.4c-19/217/2022 

PLx nr.704/2022 

 

Către: 

  BIROUL PERMANENT AL  

 CAMEREI DEPUTAȚILOR  

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare la 

înfiinţarea Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată 

la 27 februarie 1969 la Moscova, trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, cu adresa nr. PLx 704/2022 din 7 noiembrie 2022. 

 

PREŞEDINTE 

 

Ioan-Sabin SĂRMAȘ 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, 

prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional 

de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, 

spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea încetării 

valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului 

internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la 

Moscova, trimis cu adresa PL-x nr.704/2022 din 7 noiembrie 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și 

propuneri, conform avizului nr. 1159/24.10.2022. 

Prin obiectul de reglementare proiectul de act normativ se încadrează în 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este prima Cameră 

sesizată. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea încetării valabilităţii, 

prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de 

informare ştiinţifică şi tehnică (CIIST), semnată la 27 februarie 1969 la Moscova. 

Proiectul de act normativ are ca scop retragerea României de la Centrul internaţional 

de informare ştiinţifică şi tehnică (CIIST), având în vedere că, în prezent, România 

nu mai este reprezentată la CIIST, iar dezvoltările din domeniul comunicațiilor 

electronice permit reprezentanților comunității științifice o comunicare directă, fără 

a mai fi necesare sesiunile de informare din cadrul întrunirilor CIIST. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 

dezbătut proiectul de lege în ședința din 16 noiembrie 2022. La lucrările ședinței 

membrii comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la lucrările comisiei a participat, din partea Ministerului 

Cercetării, Inovării și Digitalizării, domnul Marius Poșa – subsecretar de stat. 

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi să propună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea 

Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 

februarie 1969 la Moscova. 

        

  

PREŞEDINTE 

 

Ioan-Sabin SĂRMAȘ 

SECRETAR 

 

Radu Mihai POPA 

 


