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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 17.09.2007 
                                                      Nr.23/251/2007 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia 

internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei 

aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, transmis cu 

adresa nr. P.L.x 519 din 3 septembrie 2007. 

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

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată . 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 17.09.2007 

                                                                                                       Nr.23/251/2007 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de 

România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea 

navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru 

stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională 

EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută 

aeriană, transmis cu adresa nr. P.L.x 519din 3 septembrie 2007 şi înregistrată la comisie sub nr. 23/251din 4 septembrie 

2007. 
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  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.825 din 25 iunie 2007, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă cu 

observaţii şi propuneri care au fost preluate de iniţiator. 

  Proiectul de lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.60/2007 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.46/1998  pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la 

Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral 

privind tarifele de rută aeriană, în sensul ca Regia Autonomă a Serviciilor de Trafic Aerian, aflată sub autoritatea Ministerului 

Transporturilor, urmează  să funcţioneze ca operator economic prestator de servicii de trafic aerian civil. 

  Urgenţa reglementării este motivată de necesitatea conformităţii cu prevederile art. 8 din Regulamentul CE nr. 

1794/2006 privind transpunerea bazei de cost şi necesitatea justificării acestor costuri prin serviciile prestate, pentru a evita 

sancţiuni din partea Comisiei Europene, eliminându-se situaţia actuală în care R.A. ROMATSA este tarifată dublu pentru 

aceeaşi activitate (certificare şi licenţiere). 

  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 11 septembrie 2007. 

  La lucrările comisiei a participat, ca invitat, domnul Tanczos Barna – secretar de stat în Ministerul 

Transporturilor. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.60/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998  pentru stabilirea unor 

măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL 

privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, cu 

amendamente admise. 
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  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22 de membri ai comisiei. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 

prima Cameră sesizată. 

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

 

  În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 

 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

Nr. 
crt. 

Text O.G. nr.60/2007 Textul proiectului de lege Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  Titlul legii 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2007 
privind modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 46/1998 pentru 

stabilirea unor măsuri în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de 

România prin aderarea la Convenţia 
internaţională EUROCONTROL 

privind cooperarea pentru securitatea 
navigaţiei aeriene şi la  

Acordul multilateral privind tarifele de 
rută aeriană 

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.60/2007 
privind     modificarea     Ordonanţei 
Guvernului nr. 46/1998 pentru 
stabilirea unor măsuri în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de 
România prin aderarea la Convenţia 
internaţională EUROCONTROL 
privind cooperarea pentru securitatea 
navigaţiei aeriene şi la Acordul 
multilateral privind tarifele de rută 
aeriană. 
  
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.60 din 
27 iunie 2007 privind     modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 
pentru stabilirea unor măsuri în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor 
asumate de România prin aderarea la 
Convenţia internaţională 
EUROCONTROL privind 
cooperarea pentru securitatea 
navigaţiei aeriene şi la Acordul 
multilateral privind tarifele de rută 
aeriană, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
439 din 28 iunie 2007, cu 
următoarea completare: 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 

3.  
Titlul ordonanţei de urgenţă 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea 
unor măsuri în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor asumate de România prin 
aderarea la Convenţia internaţională 

EUROCONTROL privind cooperarea 
pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la 
Acordul multilateral privind tarifele de 

rută aeriană 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
4 Articol unic. - Ordonanţa Guvernului 

nr. 46/1998 pentru stabilirea unor 
măsuri în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor asumate de România prin 
aderarea la Convenţia internaţională 
EUROCONTROL privind cooperarea 
pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la 
Acordul multilateral privind tarifele de 
rută aeriană, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.44 din 
26 ianuarie 2001, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 

Nemodificat Nemodificat  

5 1. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.2. – Regia Autonomă 
„Administraţia Română a Serviciilor de 
Trafic Aerian” – ROMATSA, denumită 
în continuare ROMATSA, aflată sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor, 
funcţionează ca operator prestator de 
servicii de trafic aerian civil, în baza 
desemnării Ministerului 
Transporturilor, potrivit legii.” 
 

Nemodificat Nemodificat  

6 2. Articolul 3 se abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat  

7  
 

______ 

 
 

_______ 

- La articolul unic, după punctul 2 
se introduce un nou punct, 
punctul 3, cu următorul cuprins: 
 

Corelare cu 
prevederea de la 
pct. 2, deoarece 
articolul 13 face 
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0 1 2 3 4 
„3. Articolul 13 se abrogă.” 
 

Dep. Iulian Iancu - PSD
 

referire la art. 3 
care se abrogă. 

 
 
 
 
                                  PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR, 
 
                                   Iulian Iancu                                                                            Aurelia Vasile 
   
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 

 


