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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cuprinzător privind 
transportul aerian dintre statele membre ale Asociaţiei Naţiunilor din Asia de 
Sud-Est şi Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bali - 

Indonezia, la 17 octombrie 2022 
 

 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, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului cuprinzător privind transportul aerian dintre statele membre ale 
Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est şi Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, semnat la Bali - Indonezia, la 17 octombrie 2022, transmis 
cu adresa nr. P.L.x.125/2023 din 28 februarie 2023, înregistrat la comisie sub nr.4c-
3/117 din 28 februarie 2023.           
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.131/14.02.2023, avizează favorabil proiectul 
de lege, cu observații și propuneri.     
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului 
cuprinzător privind transportul aerian dintre statele membre ale Asociaţiei Naţiunilor 
din Asia de Sus-Est şi Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la 
Bali – Indonezia, la 17 octombrie 2022. Potrivit Acordului, acesta vizează furnizarea 
de servicii de transport aerian de către transportatorii aerieni din Uniune dinspre, pe 
sau pe teritoriul statelor membre ale ASEAN şi de către transportatorii aerieni din 
statele membre ale ASEAN dinspre, pe sau înspre teritoriul Uniunii, precum şi 
furnizarea anumitor servicii conexe respectovelor servicii de transport aerian.  
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Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 06 martie 
2023. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră 
sesizată. 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

SÁNDOR BENDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 


