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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1990 

privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată 
spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită,  cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 35/1990 privind Statutul personalului 
aeronautic din aviaţia militară, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 134 din 18 martie 2009 şi 
înregistrată cu nr.32/170 din 20 martie 2009.  
 Consiliul Legislativ, cu nr. 188/13.03.2009, a acordat aviz favorabil, cu observaţii 
şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. Pl.x 134 din 31.03.2009, a 
emis aviz negativ asupra iniţiativei legislative. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu nr. 27/225/09.04.2009, a avizat 
favorabil această propunere legislativă.   

Guvernul, nu a emis punctul său de vedere până la data dezbaterilor pe fond.  
2. Obiectul de reglementare constă în modificarea şi completarea, în principal, a 

Capitolului 6 din Legea nr. 35/1990 – Drepturile personalului aeronautic. Astfel, la art. 
45 se propune modificarea vârstei de admitere la zbor, la art. 46 sunt dezvoltate drepturile 
financiare, care sunt extinse şi la pensionari, precum şi drepturile de echipare, hrană, 
odihnă, asistenţă medicală, concediu suplimentar, art. 47 se modifică în sensul 
introducerii indexării selective a soldei de funcţie şi, de asemenea, se reformulează 
art.51-54. 

Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor organice.  
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (8) pct.2 lit. j) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

4. La lucrări au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 
 5. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 15 aprilie 2009, membrii Comisiei, cu 18 
voturi pentru,  şi o abţinere, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea prezentei iniţiative legislative. 
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Înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1990 privind Statutul 
personalului aeronautic din aviaţia militară, trimisă cu adresa nr. 
Pl.x. 134 din 18 martie 2009 şi înregistrată cu nr.32/170 din 20 martie 
2009. 
 
 În raport cu obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 

Preşedinte,  
 
 

Costică Canacheu  
 


