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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii 

aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de 
autoritate publică tutelară 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117  din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea 
activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea 
de autoritate publică tutelară ,  trimis cu  adresa  nr. PL x 56 din 21 februarie 
2022 și înregistrat cu nr. 4c-13/102 din 21 februarie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 14 februarie 2022. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 

1034 din 27 decembrie 2021. 
Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia a dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 
1 martie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 
necesar pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, care are ca obiectiv 
acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor 
regionale cu un trafic situat între 200.000 şi 3.000.000 pasageri/an, pentru care 
consiliile judetene care au calitatea de autoritate publică tutelară, pentru 
depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza 
generată de pandemia de COVID-19. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  

florica.manole
Conf cu originalul



În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.135/2021 privind unele 
măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care 
consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară. 

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

 
         Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                            Ladányi László-Zsolt         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Paul Şerban 
 
 
 
 
 
 


