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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 10.02.2014 

 P.L.x 6/2014                                                Nr.4c-3/21/2014 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a 
Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi 
Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 
25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007, transmis cu P.L.x 6/2014 din 
3 februarie 2014 şi înregistrat la comisie sub nr.4c-3/21/2014 din 4 februarie 2014. 

 

 

      

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 

iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul 
aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele 

membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington 
la 30 aprilie 2007 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru 
dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat 
la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul 
aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 
30 aprilie 2007, transmis cu P.L.x 6/2014 din 3 februarie 2014 şi înregistrat la 
comisie sub nr.4c-3/21/2014 din 4 februarie 2014. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu 
adresa nr.1404 din 12 decembrie 2013. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului 
semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind 
transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi 
statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la 
Washington la 30 aprilie 2007. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de 
lege şi documentele conexe în şedinţa din 4 februarie 2014. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi din totalul de 34 
deputaţi membri ai comisiei. 
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Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 
Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de 
modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale 
Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la 
Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007, în forma 
prezentată de Guvern. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de act normativ 
se încadrează în categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 
                       Iulian Iancu                                          Istvan Antal 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ioan Bivolaru 
Consultant parlamentar, Monica Tudor 
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