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AVIZ 

asupra propunerii legislative privind reglementarea accesului 
autovehiculelor pe aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de plecări 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind reglementarea 
accesului autovehiculelor pe aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de 
plecări, trimisă cu adresa Pl-x 625 din 9 noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr. 31/990 din 
12 noiembrie 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 19 octombrie 2010. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic 
privind asigurarea accesului fără plată în zonele de deservire a terminalelor de plecări 
interne şi externe ale aeroporturilor pentru cei care efectuează operaţiuni de debarcare a 
pasagerilor. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut iniţiativa legislativă  în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul negativ al Consiliului Legislativ, nr.499 din 26.04.2010.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative, întrucât 
obiectivele vizate de iniţiator sunt deja reglementate printr-o serie de acte normative în 
vigoare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29⁄1997 privind Codul aerian, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105⁄2001 privind frontiera de stat a României, 
Legea nr.38⁄2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere) 
propunerea legislativă rămânând astfel fără obiect. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor ordinare. 
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