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Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2018 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, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru 
România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de 

navigaţie aeriană 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2018 
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, 
precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii 
Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, trimis cu adresa nr. PL-x 454 din 11 septembrie 2018, 
înregistrat cu nr.4c-13/726 din 12 septembrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 5 
septembrie 2018, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998, în sensul 
instituirii unui mecanism intern care să contribuie la respectarea obiectivelor de performanţă la nivel european 
şi eliminarea sincopelor din activitatea ROMATSA, prin intermediul căruia, costurile aprobate prin Planul de 
Performanţă să poată fi majorate proporţional cu veniturile suplimentare rezultate în urma aplicării 
mecanismului de împărţire a riscului de trafic şi, de asemenea, a unor mecanisme prin intermediul cărora 
costurile totale şi/sau anumite categorii de costuri să fie modificate faţă de cele stabilite prin planul de 
performanţă, în conformitate cu evoluţia principalelor prognoze şi ipoteze. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 12 martie 
2019. 

Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.411 din 2 mai 2018. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de 
către Biroul permanent. 

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