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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru industrii                                         Comisia juridică, de disciplină 
              si servicii                                                                       şi imunităţi 
Bucureşti, 10.09.2008                                                         Bucureşti, 10.09.2008 
Nr.23/306/2008                                                                        Nr. P.l.x 411/2008 
 
 
 

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra 

propunerii legislative privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviaţia civilă 

din România, trimisă cu nr.P.l.x 411 din 17 iunie 2008. 

  În raport cu obiectul de reglementare şi conţinut, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor organice. 

        
 

 
                  PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE, 
 
                    Iulian Iancu                                                  Sergiu Andon          
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RAPORT    COMUN 
asupra propunerii legislative privind Statutul personalului aeronautic tehnic din 

aviaţia civilă din România 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au fost sesizate, cu nr.P.l.x 411 din 17 iunie 2008, pentru 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic 
tehnic din aviaţia civilă din România. 
  Propunerea legislativă a fost iniţiată de domnul deputat Mircia Giurgiu şi 
are în vedere elaborarea unei reglementări privind statutul personalului aeronautic 
tehnic din aviaţia civilă română. 
  Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, 
cu nr.1597 din 20.11.2007, cu observaţii şi propuneri.  

Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru această propunere legislativă este Camera 
Deputaţilor. 
  Guvernul României, cu actul nr.180 din 28 ianuarie 2008, a comunicat 
că nu susţine propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12 mai 
2008, în calitate de primă Cameră sesizată. 
  Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ propunerea 
legislativă, conform avizului nr.27/239/02.09.2008. 
  Examinarea propunerii legislative a avut loc la data de 9 septembrie 2008. 
  La lucrări au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai Comisiei 
pentru industrii şi servicii şi 16 deputaţi din totalul de 29 membri ai Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 
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  În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative ţinând seama de 
faptul că în legislaţia în vigoare problema respectivă este reglementată prin Legea 
nr.95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia 
civilă din România. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 

 
 
                PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE, 
 
                  Iulian Iancu                                                   Sergiu Andon       
 
 
 
 
 
                  SECRETAR,                                                  SECRETAR, 
 
                 Aurelia Vasile                                                 George Băeşu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari,                                                                                     Consilier parlamentar, 
Daniel Bădina                                                                                                    Nicolae Voiculescu                          
Octavian Martin 
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