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Către  

 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului nr.7/2022 privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare 

(UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilirre a măsurilor detaliate de 

implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, 

aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019, trimis cu adresa nr. PLx. 47 din 21 

februarie 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin DRULĂ 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 



1 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR      

                                                                                                                                                                                                                              

Comisia pentru apărare,  

ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 4c-15/31 

Comisia pentru transporturi și 

infrastructură 

Nr. 4c-4/25/2022 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 168/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi 

operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117. alin(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranță națională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate 

spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului nr.7/2022 privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 

din 5 noiembrie 2015 de stabilirre a măsurilor detaliate de implementare a 

standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost 

modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 

23 ianuarie 2019, trimis cu adresa nr. PLx. 47 din 21 februarie 2022 și înregistrat 

la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr. 4c-15/31 din 

21 februarie 2022, iar la Comisia pentru transporturi și infrastructură cu nr. 4c-

4/25/2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de 

stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în 

domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019. Astfel, intervenţiile 

legislative vizează stabilirea entităţilor responsabile cu efectuarea verificărilor 

standard şi aprofundate a antecedentelor persoanelor care urmează să aplice măsuri 

de securitate a aviaţiei civile sau care sunt responsabile cu controlul/monitorizarea 

acestor măsuri, stabilirea nivelului de decizie în cazul determinării categoriilor de 

persoane care necesită o verificare aprofundată a antecedentelor, altele decât 

categoriile pentru care o asemenea verificare este obligatorie în conformitate cu 
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dispoziţiile anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103, stabilirea 

criteriilor generale care să stea la baza emiterii unui aviz nefavorabil în cazul unei 

evaluări aprofundate, precum şi crearea cadrului legal necesar coordonării 

interinstituţionale în vederea implementării cerinţelor legislative europene 

referitoare la verificarea aprofundată a antecedentelor..  

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, conform avizului 

cu nr. 71/26.01.2022. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat proiectul de Ordonanță de 

urgență, conform avizului cu nr. 15/08.02.2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil proiectul de Lege potrivit adresei cu nr.4c-6/84 din 2 

martie 2022. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia pentru transporturi și infrastructură au dezbătut proiectul de 

Lege în ședințe separate. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 8 martie 2022, cu prezență fizică 

și online. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

la dezbaterile din cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională au participat invitați din partea Ministerului Apărării Naționale, 

Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.  

Comisia pentru transporturi și infrastructură a dezbătut proiectul de 

Lege în ședința desfășurată în data de 8 martie 2022, cu prezență fizică și online. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

la dezbaterile din cadrul Comisiei pentru transporturi și infrastructură au participat 

invitați din partea Ministerului Transporturilor.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului nr.7/2022 privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare 

(UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilirre a măsurilor detaliate de 

implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa 
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cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al 

Comisiei din 23 ianuarie 2019, în forma prezentată. 

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege 

face parte din categoria legilor organice. 

 

 
 

SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 

PREŞEDINTE, 

Cătălin DRULĂ 

SECRETAR, 

Zacharie BENEDEK 

Consilier parlamentar  

Ina FILOTE 

Consilier parlamentar  

Monica TUDOR 


