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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 614.8091.  Fax : 613.6643.

                                                             Bucureºti, 14.10.1998.
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BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAÞILOR

DOMNULUI PREªEDINTE
ION DIACONESCU

Vã remitem în anexã Raportul asupra dezbaterii ºi avizãrii pe fond a

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.29/1997 privind Codul

aerian.

Acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

         PREªEDINTE,                                    SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                                  Ioan Bivolaru

  Exp.parlam.
  Titu Prodan
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R A P O R T
asupra dezbaterii ºi avizãrii pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanþei Guvernului nr.29/1997  privind Codul aerian,
adoptat de Senat în ºedinþa din 16 septembrie 1997

Cu adresa nr.278/25.09.1997 de la Cabinetul Preºedintelui, comisia noastrã
a fost sesizatã în fond pentru dezbaterea ºi avizarea acesui proiect de lege, conform
art.86 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, având avizul favorabil de la Consiliului
Legislativ, fãrã observaþii ºi amendamente.

În ºedinþa din 1 oct.1997, cu ocazia primei dezbateri generale, comisia a
desemnat dintre deputaþi raportorii, potrivit art.52 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor ºi cpnform art.61 din acelaºi Regulament a solicitat avizele de la comisiile
parlamentare de specialitate, pe care le-a primit, dupã cum urmeazã:

- la data de 08.09.1997, avizul de la  Comisia juridicã, de disciplinã ºi
imunitãþi, fãrã observaþii ºi amendamente;

- la data de 10.10.1997, avizul de la Comisia pentru administraþie publicã,
amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic, de asemenea, fãrã observaþii ºi
amendamente;

- la data de 29.10.1997, avizul de la Comisia pentru apãrare, ordine publicã
ºi siguranþã naþionalã, cu 55 de amendamente la textul adoptat de Senat.

Acest proiect de lege a fost remis comisiei la aceeaºi datã într-un pachet de
cinci proiecte de legi din domeniul transporturilor civile, care vizau aprobarea
Ordonanþelor de Guvern privind: transporturile generale, transportul rutier, transportul
feroviar, transportul naval ºi transportul aerian.

Urmare examinãrii acestor ordonanþe din luna noiembrie 1997, comisia a
adoptat un program logic pentru succesiunea dezbaterii lor, având în vedere urmãtoarele
considerente:
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1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.19/1997
privind transporturile, fiind legea cadru cu principii ºi reglementãri general valabile
pentru celelalte legi specifice fiecãrui mod de transport a fost programat prioritar pentru
dezbatere ºi avizare pe fond în comisie, în vederea adoptãrii în Parlament în forma ce
putea constitui baza juridicã de referinþã necesarã dezbaterii ºi avizãrii celorlalte legi
sus-amintite.

2. Proiectul de Lege privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al
acesteia ºi proiectul de Lege privind regimul concesiunilor, nefiind adoptate de
Parlament, nu puteau oferi cadrul juridic pentru reglementãrile invocate în aceste speþe
de toate legile specifice modurilor de transport.

3. Alinierea la reglementãrile europene pentru aviaþia civilã a necesitat,
pentru informarea comisiei, cunoaºterea unor Regulamente specifice ºi a Directivelor
C.E.E. din ìCarta Albã a Integrãrii Europeneî, pentru cele douã etape de integrare, dupã
cum urmeazã:

- Regulamentul nr.2407/1992 al Consiliului privind licenþele transporturilor
aeriene;

- Regulamentul nr.3922/1991 al Consiliului privind armonizarea cerinþelor
tehnice ºi a procedurilor administrative în domeniul aviaþiei civile;

- Directiva 94/56/CE/1994 cu principiile fundamentale care guverneazã
anchetele asupra accidentelor ºi a incidentelor în aviaþia civilã;

- Directiva 80/51/CEE/1979 privind limitarea emisiilor sonore ale
aeronavelor subsonice;

- Directiva 89/6291/CEE/1989 privind limitarea emisiilor sonore ale
avioanelor cu reacþie subsonice civile;

- Directiva 92/14/CEE/1992 privind lmitarea exploatãrii avioanelor, ce þine
de Anexa 16 a Convenþiei privind Aviaþia Civilã Internaþionalã;

- Directiva 93/65/CEE/1993 privind definirea ºi utilizarea specificaþiilor
tehnice compatibile pentru achiziþia de echipamente ºi de sisteme pentru gestionarea
traficului aerian;

- Directiva 91/670/CEE/1991 asupra acceptãrii mutuale a licenþelor
personalului pentru exercitarea de funcþii în aviaþia civilã.

Dupã data de 15 septembrie 1998, când legile interne sus-menþionate au
fost adoptate în Parlament, au fost întrunite condiþiile în vederea dezbaterii ºi avizãrii pe
fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.29/1997 privind
Codul aerian.

 În cadrul programului prestabilit pentru pregãtirea dezbaterii ºi avizãrii ,
raportorii au avut trei întâlniri de lucru cu specialiºtii iniþiatorului, ocazie cu care
reglementãrile ordonanþei examinate, cu amendamentele propuse, au fost puse de acord
cu reglementãrile de interferenþã din legislaþia internã, cu reglementãrile europene în
domeniu ºi cu dispoziþiile Convenþiilor internaþionale privind aviaþia civilã la care
România este parte, þinând seama de avizele aferente de la comisiile de specialitate.
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Întrunitã în ºedinþe la data de 01.10 a.c., ºi 06.10.1998 unde, urmare
examinãrii iniþiativei legislative supuse dezbaterii ºi a propunerilor de modificare
prezentate motivat de cãtre raportori ºi iniþiator, þinând seama de normele în vigoare
pentru elaborare legislativã, comisia a putut constata urmãtoarele:

- Iniþiativa legislativã analizatã face parte din categoria legilor ordinare ºi
nu contravine prevederilor constituþionale.

- Ordonanþa, în forma admisã de comisie, este în concordanþã cu legislaþia
internã elaboratã dupã 1990, este aliniatã la reglementãrile europene în domeniu ºi a luat
în considerare dispoziþiile Convenþiilor internaþionale privind aviaþia civilã, la care
România este parte.

- În situaþia actualã din aviaþia civilã,  iniþiativa legislativã supusã dezbaterii
este absolut necesarã ºi oportunã în procesul de restructurare a transporturilor aeriene,
proces ce se înscrie în amplul program de reformã al întregului sistem de transporturi
din România.

În acest context, comisia avizeazã favorabil proiectul de lege dezbãtut ºi-l
propune spre aprobare Camerei Deputaþilor, þinând seama de amendamentele admise,
consemnate în Anexa 1.

Anexa 1, cu amendamnete admise, ºi Anexa 2, cu amendamente respinse,
fac parte integrantã din acest raport.

        PREªEDINTE,                                  SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                               Ioan Bivolaru
         

  Exp.parlam.
  Titu Prodan


