
 

 
 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 

 

       Bucureşti, 13 septembrie 2022              

Nr. 4c-4/181/2022 

 

 

 

BIROUL PERMANENT  

 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele 

membre ale acesteia, pe de o parte şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 

octombrie 2021, transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură pentru dezbatere 

pe fond, cu adresa nr. PLx 444/2022 din 1 septembrie 2022. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Cătălin Drulă 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 

 

         Bucureşti, 13 septembrie 2022 

           Nr. 4c-4/181/2022 

 

PLx 444/2022 

 

R A P O R T    

 asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian 

comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte şi 

Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021 

 

 

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

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

infrastructură a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele 

membre ale acesteia, pe de o parte şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 

octombrie 2021, transmis cu adresa nr. PLx 444/2022 din 1 septembrie 2022. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 645/07.06.2022 a avizat favorabil actul 

normativ, cu observaţii şi propuneri. 

     Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului privind 

spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o 

parte şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021. Dispozițiile 

relevante ale Acordului fac referire la crearea treptată a unui spațiu aerian comun între 

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte și Ucraina, pe de altă 

parte, care să se bazeze, în special, pe norme identice în domeniul siguranței, al 
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securității, al managementului traficului aerian, al mediului, al protecției consumatorilor, 

al sistemelor de rezervare informatizate, precum și al aspectelor sociale. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

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

13 septembrie 2022. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. 

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanți ai 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului 

de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea 

Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte şi Ucraina, pe de altă parte, 

semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021. 

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

legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

 

                             Cătălin Drulă                                    Zacharie Benedek 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Consilier, Anca Lazăr 

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

