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BIROUL PERMANENT  
 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate 

de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de 

România la Roma la 29 mai 1933, transmis Comisiei pentru dezbatere şi avizare în 

fond, cu adresa nr. PLx.309/2016 din 1 septembrie 2016. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai LUPU 
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R A P O R T    
 asupra proiectului de Lege pentru denunţarea Convenţiei pentru unificarea 

anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, 
adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 

 

 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege 

pentru denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele 

cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, 

semnată de România la Roma la 29 mai 1933, transmis cu adresa nr. PLx.309/2016 din 

1 septembrie 2016, înregistrat cu nr.4c-26/122/2016 din 5 septembrie 2016. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este 

Prima Cameră sesizată. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.708/19.07.2016. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în şedinţa din 

14 septembrie 2016. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, din totalul de 21 de 

membri ai Comisiei. 

    Proiectul de lege are ca obiect denunţarea Convenţiei pentru unificarea 

anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, 

adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933, având în 

vedere că, la nivelul Uniunii Europene, a fost adoptat Regulamentul (CE) nr.785/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2014 privind cerinţele de 

asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave, prin care s-a 

introdus obligativitatea pentru operatorii de aeronave de a închia poliţe de asigurare de 

acoperire a răspunderii faţă de terţe părţi, stabilindu-se totodată şi cerinţele minime de 

asigurare. 

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Transporturilor domnul George Dan Vuşcan – secretar de stat. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea de Lege 

pentru denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele 

cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, 

semnată de România la Roma la 29 mai 1933, în forma prezentată de Guvern. 

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

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 

                          Mihai Lupu                                       Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamantar, 
Monica Gabriela Tudor 


