
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 

 
 

 
 

 
 

Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul 

aerian civil, transmis Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, pentru 

dezbatere şi avizare în fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PL. x 550 

din 2 decembrie 2013. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai LUPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
e-mail: cp26@cdep.ro 

Bucureşti,   27.05.2014 
Nr.   4c-26/37 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 

 
 
 

 
 

R A P O R T    
    

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
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 pentru transporturi şi 

infrastructură a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură obişnuită, 

cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.29/1997 privind Codul aerian civil, transmis cu adresa nr. PL.x 550 din 2 

decembrie 2013, înregistrat cu nr. 4c-26/37 din 26 februarie 2014. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.741/17.07.2013); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

(nr.4c-12/422/10.10.2013); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

(nr.4c-6/521/09.12.2013); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

11/1421/16.12.2013); 

• punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.333/21.02.2014). 

 Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 28 noiembrie 2013. 

Bucureşti 27.05.2014 
Nr. 4c-26/37 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=6&leg=2008&cam=2&pag=comp20100413
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11&leg=2008&cam=2&pag=comp20101129
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru a permite operarea avioanelor fără pilot 

(UAV - unmanned aerial vehicle) sau drone, cum mai sunt cunoscute, în spaţiul aerian 

naţional. Aşa cum se arată în Expunerea de motive, prin intervenţiile legislative 

propuse, legislaţia naţională este adusă la zi, în acord cu dezvoltarea curentă a 

aplicaţiilor şi zborurilor UAV. 

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

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a 

examinat proiectul de lege în şedinţa din 27 mai 2014. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 19 membri ai 

Comisiei. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, domnul Dragoş Titea, Secretar de Stat 

Ministerul Transporturilor, domnul Pârvu Marcel, consilier Ministerul Transporturilor 

şi doamna Carmen Pop, şef serviciu Ministerul Transporturilor. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil. 

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

legilor ordinare. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier Alina Tănase 

 
PREŞEDINTE, 

 
SECRETAR, 

 
      Mihai LUPU 
 

Iosif  MOLDOVAN 
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