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Către  

 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de 

Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian, 

trimis cu adresa nr. PLx. 170 din 11 aprilie 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin DRULĂ 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR      

                                                                                                                                                                                                                              

Comisia pentru apărare,  

ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 4c-15/94/2022 

Comisia pentru transporturi  

și infrastructură 

Nr. 4c-4/69/2022 

 
 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/2020 

privind Codul aerian 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117. alin(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranță națională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost 

sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian trimis cu 

adresa nr. PLx. 170 din 11 aprilie 2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională cu nr. 4c-15/94/2022, iar la Comisia pentru 

transporturi și infrastructură cu nr. 4c-4/69/2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.21/2020, intervenţiile legislative vizând, în principal, 

exceptarea de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană şi a tarifelor 

aeroportuare de pasager, securitate, dezvoltare, tranzit, transfer, aterizare, 

staţionare şi iluminat a zborurilor militare efectuate de aeronavele unui stat 

membru NATO, fără a mai fi necesară încheierea unor acorduri/tratate bilaterale 

sau multilaterale în acest sens între România şi statele membre ale Organizaţiei 

Tratatului Atlanticului de Nord. De asemenea, se propune introducerea unor 

dispoziţii prin care să fie acoperite situaţiile în care anumite zboruri vor face 

obiectul scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană sau 

aeroportuare, în baza unor tratate la care România este parte. In acest fel se 

creează cadrul legal pentru respectarea unor viitoare angajamente pe care 

România şi le-ar putea asuma prin tratate internaţionale, în ceea ce priveşte 

scutirea unor categorii de zboruri de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie 

sau a celor aeroportuare. 
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Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de Lege ca urmare a depășirii termenului, 

potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, conform 

avizului cu nr. 201/01.03.2022. 

Comisia  pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de Lege 

potrivit adresei cu nr.4c-16/17 din 4 mai 2022. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 

de Lege potrivit adresei cu nr.4c-13/ /258 din 4 mai 2022. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia pentru transporturi și infrastructură au dezbătut proiectul de 

Lege în ședințe separate. 

Comisia pentru transporturi și infrastructură a dezbătut proiectul de 

Lege în ședința desfășurată în data de 4 mai 2022. La lucrările Comisiei au fost 

prezenți deputați conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, 

domnul Gabor Sandor, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii.  

În urma dezbaterii proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită un raport preliminar 

de adoptare, în forma prezentată de Senat. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

dezbătut proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 18 mai 2022. La 

lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, la dezbaterile din cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională au participat din partea Ministerului Apărării Naționale 

domnul general de brigadă Valeriu Roșu, locțiitor al Șefului Departamentului 

pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.  

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, deputații prezenți au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să transmită un raport preliminar de adoptare, în forma 

prezentată de Senat. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
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Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea 

și completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian, în forma prezentată de 

Senat. 

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 

PREŞEDINTE, 

Cătălin DRULĂ 

 

 

 

SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

SECRETAR, 

Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar Ina Filote Consilier parlamentar Monica Gabriela Tudor 

 


