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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 
 

 
 

 
Bucureşti, 27.06.2018 

Nr.4c-3/298/2018 
 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului 

nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de 

transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi 

transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură care este sesizată în fond cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.36/2018 

pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea 

Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - 

TAROM" - S.A., transmis cu adresa nr. P.L.x.376/2018 din 18 iunie 2018, înregistrat 

sub nr.4c-3/298 din 19 iunie 2018. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.414/03.05.2018, avizează favorabil 

propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

şedinţa din 13.06.2018. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.4 din 

Ordonanţa Guvernului nr.45/1997, prin introducerea unor noi alineate care să 

prevadă obiectivul companiei - desfăşurarea activităţilor de transport în condiţii de 
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siguranţă, securitate şi eficienţă. Modelul de organizare şi alocare a resurselor 

trebuie integrat într-un sistem de management şi de execuţie a bugetului de venituri 

şi cheltuieli suficient de flexibil, care să răspundă cerinţelor din industria aviaţiei 

comerciale. Astfel, prin modificarea legislativă propusă se pot elimina barierele 

concurenţiale pentru operatorul aerian naţional şi se poate asigura o mai mare 

flexibilitate în gestionarea resurselor 

 Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din 26.06.2018. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 


