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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                            Comisia pentru transporturi                              
publică și siguranță națională                                                            şi  infrastructură 
Nr. 4c-12/113/2017                                                                      Nr.4c-26/19/2017 

  
                                                                                                   Bucureşti, 14 martie 2018 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

     Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind Codul 

aerian al României, cu care Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, transmis cu adresa 

Plx.38/2017. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice.   

 
 
 

      
PREŞEDINTE,                                                            PREŞEDINTE, 

 
Dorel Gheorghe Căprar                                               Lucian Nicolae Bode 
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      PLx.38/2017                                                                                                               
 
 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra proiectului de Lege privind Codul aerian al României 

 
 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost 

sesizate în fond, pentru dezbatere şi avizare cu  proiectul de Lege privind Codul aerian al 

României, transmis cu adresa nr. PL.x 38/2017 din 01 februarie 2017 şi înregistrat la 

comisii sub nr.4c-12/113/2017, respectiv nr.4c-26/19/2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 

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

modificările şi completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 

Senatul, în calitatea de primă Cameră sesizată, a adoptat actul normativ în 

ședința din 22 decembrie 2016, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit 

art.75. alin.(2) din Constituția României, republicată. 
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La întocmirea prezentului raport, cele două comisii au avut în vedere: 

• Avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.546/02.06.2016); 

• Avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr. 4c-

11/172/15.02.2017); 

• Avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului (nr. 4c-6/24/21.02.2017); 

• Punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.3535/03.05.2017). 

Proiectul de Lege are ca obiect reglementarea activităţilor aeronautice civile şi 

militare pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional, prin instituirea unui nou cod aerian 

naţional, adaptat noilor realităţi juridice şi tehnologice, Ordonanţa Guvernului 

nr.29/1997, precum şi alte acte normative din domeniu fiind propuse spre abrogare. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisiile au dezbătut proiectul de Lege în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de 

Lege după cum urmează: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională în ședința din data de 30 mai 2017 iar membrii Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură în şedinţa din 13 martie 2018. 

 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 

au fost prezenți conform listei de prezență, iar la lucrările Comisiei pentru transporturi 

şi infrastructură au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de  19 membri ai comisiei. 

Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 

au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor și ai 

Autorității Aeronautice Civile Române. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de Lege privind Codul aerian al 

României. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
PREŞEDINTE,                                                         PREŞEDINTE, 

 
Dorel Gheorghe Căprar                                                     Lucian Nicolae Bode 

 
 
 

SECRETAR,                                                              SECRETAR, 
 

Dumitru Lupescu                                                               Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Consilier parlamentar, Mircecea Iulia Ioana                                                                                                                                                                                                                                                           
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac                                                                                                                                         


