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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
 

 
  Comisia pentru transporturi                                 Comisia pentru buget,   

         și infrastructură                                                finanțe și bănci 
                Nr. 4c-4/149/2020                                               Nr. 4c-2/355/2022 

 
                                                                                         Bucureşti, 22 martie 2022 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională 
de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation S.A. 
pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19, 
transmis cu adresa nr. P.L.x 577/2020 din 30 septembrie 2020. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 

 

                 PREȘEDINTE,                          PREȘEDINTE, 

           Cătălin Drulă                             Bogdan – Iulian Huțucă 
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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

  

 
 Comisia pentru transporturi                                 Comisia pentru buget,   

         și infrastructură                                                finanțe și bănci 
                Nr. 4c-4/149/2020                                               Nr. 4c-2/355/2022 

 
 

          PLx 577/2020                                                              Bucureşti, 22 martie 2022 

 

R A P O R T    C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea 
unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene 

române - TAROM" S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea 
pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
transporturi și infrastructură și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, 
spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională 
de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation S.A. 
pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19, 
transmis cu adresa nr. P.L.x. 577/2020 din 30 septembrie 2020.  

 
Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată în ședința din 21 octombrie 2020 ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată. 
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Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
La întocmirea prezentului raport comun s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare, Comisiei pentru industrii și servicii, precum și 
punctul de vedere al Guvernului, care susține adoptarea proiectului de lege în forma 
adoptată de Guvern. 

 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legal pentru acordarea unor măsuri de ajutor de stat individual pentru a se 
asigura funcționarea Companiei naţionale de transporturi aeriene române - TAROM 
S.A. şi Blue Air Aviation S.A., în scopul compensării pierderilor suferite în contextul 
pandemiei COVID-19, dar și pe perioada imediat următoare, până la relansarea 
operațiunilor de transport aerian și stabilizarea situației financiare a celor două 
companii. 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de lege menționat mai sus în 
şedinţa cu prezență atât fizică, cât și online din data de 18 mai 2021, iar membrii 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat actul normativ în şedinţa din 
22 martie 2022.  

 
La lucrările comisiilor, deputații și-au înregistrat prezenţa conform listelor de 

prezenţă.  
 
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, doamna 

Diana Popescu, director adjunct al Ministerului Finanțelor, domnul Ionel Scrioșteanu, 
secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și domnul Adrian 
Foghiș, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 
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În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți ai celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului 
Camerei Deputaților un Raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională 
de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation S.A. 
pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19, 
în forma adoptată de Senat. 

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

legilor ordinare.  
  

 
 

  PREȘEDINTE,                         PREȘEDINTE, 

 

           Cătălin Drulă                            Bogdan – Iulian Huțucă 

 

 

 

                       SECRETAR,                          SECRETAR, 

 

                   Zacharie Benedek                            Iulius – Marian Firczak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef serviciu, 
Georgiana Ene 

 
Consilier parlamentar,         Expert parlamentar, 
Monica Gabriela Tudor         Laura Gheorghe 


