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             Doamnei deputat Simona BUCURA-OPRESCU 

             Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului    

 

             Domnului deputat Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

             Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

 

             Domnului deputat Cătălin DRULĂ 

    Preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  

 

  

                     Stimate domnule Preşedinte, 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond,                        

în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor 

regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară, 

transmis cu adresa nr. PL-x 56/2022 din 21 februarie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/51 din   

22 februarie 2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Vă informăm că membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au examinat această iniţiativă legislativă și documentele care o însoțesc în 

şedinţa din 19 aprilie 2022 şi au întocmit raportul preliminar pe care îl înaintăm, 

alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Costel Neculai DUNAVA                                               
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 RAPORT PRELIMINAR  

asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2021 privind unele măsuri pentru 

susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au 

calitatea de autoritate publică tutelară 

 

 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, 

cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2021 

privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care 

consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară, transmis cu adresa                

nr. PL-x 56/2022 din 21 februarie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/51 din 22 februarie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                         

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 

din 14 februarie 2022. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1034 din 27 decembrie 2021, a avizat 

favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului nr. 4c-13/102 din 1 martie 2022.  

Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil inițiativa legislativă, 

conform avizului nr. 4c-3/120 din 8 martie 2022.  

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea 

activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate 

publică tutelară. 
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Prezenta ordonanţă de urgenţă stabilește cadrul necesar pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea 

activității aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 și 3.000.000 pasageri/an, 

pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară, în vederea depășirii 

dificultăților financiare cu care acestea se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia 

de COVID-19. 

În ședința cu prezență fizică și on-line din data de 22 martie 2022, membrii 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat iniţiativa 

legislativă şi au întocmit un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2021 privind unele măsuri pentru 

susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea 

de autoritate publică tutelară, pe care l-au înaintat celorlalte trei Comisii                            

sesizate în fond. 

Potrivit reglementărilor art. 62, art. 64, art. 54 alin. (3) teza I, art. 131 alin. (1) și 

ale art. 1311 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 19 aprilie 2022, desfășurată atât la sediul 

Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri, 

precum şi raportul preliminar de adoptare a proiectului de lege, transmis de Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare au participat la dezbateri 16 deputaţi. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, doamna director Vasilica Baciu.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii                 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să înainteze Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea 

activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate 

publică tutelară, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

         PREŞEDINTE                                                                           SECRETAR    

                                                                                                                                                                                                     

         Costel Neculai DUNAVA                                                           Bogdan-Alin STOICA 
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