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Parlamentul  României 

 
 

 

Comisia pentru Buget, 
Finanțe și Bănci 

 București, 20.02.2023 
Nr. 4c-2/144 

PLx 56/2022
 
 

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 şi 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizarea, Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, 
prin adresa nr. PLx.56 din 21 februarie 2022, spre dezbatere pe  fond, în procedură de 
urgenţă, 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. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale 
art.92 alin.(8)  din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este 
prima Cameră sesizată. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 
pentru industrii şi servicii. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea 
cadrului 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 cr iza generată de pandemia de 
COVID-19. 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 
Lege menționat mai sus, în ședința din data de  20 februarie 2023. 
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La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 
prezenţă. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, 
doamna Vasilica Baciu, director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administraţiei. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 
comisiei, au hotărât, cu majoritatea voturilor exprimate, să transmită Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 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 și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
 

SECRETAR, 
 

Iulius - Marian FIRCZAK 

 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 

Consilier parlamentar, 
               Laura - Elena Gheorghe 


