
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind modificarea şi completarea art. 3 din Legea                     

nr. 307/2013 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 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Articolul 3 din Legea nr. 307/2013 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, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 decembrie 2013, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 
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1. Alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(2) Contribuţia României, în numerar şi în natură, la 

construirea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor 

în Europa este de 14,77 milioane euro, la nivelul preţurilor din 2005, 

eşalonată în perioada 2011 – 2022. 

(3) Plata contribuţiei în numerar pentru construcţia Centrului de 

cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa se face 

conform sumei de plată repartizate României din partea de venituri a 

bugetului anual aprobat al Centrului de cercetare în domeniul 

antiprotonilor şi al ionilor în Europa.” 

 

2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), 

cu următorul cuprins: 

„(31) Contribuţia României la exploatarea Centrului de cercetare 

în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa se stabileşte prin 

hotărâre a Guvernului.” 

 

3. În tot cuprinsul Legii nr. 307/2013 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, sintagma „Ministerul Educaţiei 

Naţionale” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Cercetării şi 

Inovării.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 4 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor                         

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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