
 
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
   

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti,30.10.2018  
Nr. 4c-11/984/2016                                      

 COMISIA PENTRU  
TRANSPORTURI ŞI 
INFRASTRUCTURĂ 

           Nr. 4c-26/139 
                                                                                                    PL-x 357/2016/2018 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL 
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de 

Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.29/1997 privind Codul 
aerian civil,  trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură pentru examinare în fond, cu adresa nr. PLx 357 din 20 
septembrie  2016. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 
 

  
PREŞEDINTE, 

Nicuşor HALICI 
 
 

PREŞEDINTE, 
                Lucian Nicolae BODE 
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R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa 

Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil, 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.11 din 
Ordonanţa Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil, transmis cu adresa nr. 
PLx 357 din 20 septembrie 2016. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 13 septembrie 
2016.   

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Consiliului Legislativ a avizat  favorabil proiectul de lege, conform 
avizului nr.254/23.03.2016. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat 
favorabil proiectul de lege conform  avizului nr.4c-/12/384  din 21 septembrie 2016. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
favorabil proiectul de lege conform  avizului nr.4c-6/379 din 4 octombrie 2016. 

Comisia pentru Industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul de lege 
conform  avizului nr.4c-3/259 din 10 octombrie 2016 

Guvernul susţine proiectul de lege sub rezerva însuşirii propunerilor şi 
observaţiilor transmis cu adresa nr.787 din 21 aprilie 2016.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.11 din 
Ordonanţa Guvernului nr.29/1997, în sensul prevederii obligaţiei aeronavelor 
naţionale care operează în spaţiul aerian românesc de a deţine un dispozitiv de 
localizare, în vederea creşterii gradului de siguranţă în transportul aerian  



 
 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut proiectul de lege în 
şedinţe separate.  

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 22 noiembrie 2016. 

La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost 
prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 

Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de 
lege în şedinţa din  data de 30 octombrie 2018. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi 
la şedinţă  conform listei de  prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor  două  comisii au  hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  să  supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare 
a  proiectului de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa Guvernului 
nr.29/1997 privind Codul aerian civil, în forma adoptată de Senat 
  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE, 
                   Nicuşor HALICI                                Lucian Nicolae BODE 
 
 
 
 
 
 
 
                      SECRETAR,                                            SECRETAR, 
             Aida-Cristina CĂRUCERU                           Marius BODEA   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Florica Manole 
 
Consilier parlamentar,  
Monica Gabriela Tudor 
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