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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.223/2007 privind Statutul 
personalului aeronautic civil navigant din aviaţia civilă din România 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată    
pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură și Comisiei pentru 
muncă și protecție socială, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea  
Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviaţia civilă din 
România, transmis cu adresa nr. P.L.x. 191/2019 din 27 martie 2019, înregistrat sub nr.4c-3/130 
din 28 martie 2019. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.12/9.01.2019, avizează favorabil propunerea legislativă 
cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin actul nr.6581/18.12.2018, avizează favorabil proiectul 
de act normativ. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în data de 
25.03.2019. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.223/2007, în sensul 
includerii în categoria persoanelor beneficiare ale pensiei de serviciu a unor categorii  
suplimentare, respectiv piloţi, piloţi instructori de la Școala Superioară de Aviaţie Civilă,   
însoţitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licenţă/atestat de membru al echipajului de 
cabină, paraşutişti, personalul de inspecţie în zbor precum şi inspectorilor Autorităţii Aeronautice 
Civile Române. 
 Examinarea proiectului de Lege a avut loc în ședința comisiei din 09.04.2019. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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