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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 3 iunie 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu,
din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului, şi Mera
Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care a fost înscris, ca unic punct, proiectul de Lege  privind răspunderea
transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor civile care efectuează
operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie

de consideraţii pe marginea propunerii legislative, şi anume:
- Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă.
-Proiectul de Lege stabileşte regimul răspunderii transportatorilor aerieni pentru

daune produse pasagerilor, marfurilor şi terţilor, precum şi cel a răspunderii
operatorilor aeronavelor care efectuează operaţiuni de lucru aerian sau aviaţie
generală pentru daunele produse terţilor pe teritoriul României.

-Prin obiectul de reglementare proiectul de Lege face parte din categoria legilor
ordinare.

-Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, cu observaţii de
fond şi de tehnică legislativă.

-Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 22 mai 2003.
După această prezentare,dl preşedinte a menţionat în continuare, că

studiind amănunţit textul, consideră că reglementările cuprinse în acest   proiect de
Lege  sunt bine-venite  deoarece problema răspunderii transportatorilor aerieni în
cazul producerii unor daune în timpul efectuării serviciilor de transport aerian a



reperezentat o preocupare constantă a organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă
la care şi România este parte .  Aceste reglementări  din păcate nu mai corespund
insă evoluţiilor inregistrate în transportul aerian în ceea ce priveşte asigurarea unei
protecţii corespunzătoare atât pasagerilor, mărfurilor  cât si  părţilor terţe iar
proiectul de Lege luat în dezbatere tocmai acest lucru urmareşte să rezolve.
Subliniid necesitatea pe care acest proiect de Lege o impune, dl. preşedinte ,
propune acordarea  un aviz de favorabil, propunere cu care membrii comisiei au
fost de acord în unanimitate.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga            Chisnăr Atena
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