
PARLAMENTUL ROMANIEI Nr.XVIII/12/273 
Camera Deputaţilor 29.10.1997 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională.   

 

 
A V I Z  

 
  asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

 nr.29/1997 privind  Codul aerian. 
 
  Cu adresa nr.278 din 25 septembrie 1997, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor  a trimis Comisiei spre dezbatere 
şi avizare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian. 
  În şedinţa din ziua de 22 octombrie 1997 Comisia a avizat favorabil acest proiect de Lege şi a hotărât să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare, în conformitate   cu prevederile art.74 alin. 2 din Constituţia României, cu următoarele amendamente: 

Nr.
crt 

Text iniţial Amendamente Motivare 

 0 1 2 3 
1 Art. 3 

  pct.3.3 .....întreţinerea şi 
exploatarea aeronavelor.... 
 
        pct.3.4  .....................obiect 
aprovizionarea cu piese de schimb şi 
materiale necesare funcţionării 
aeronavelor; 
 
 
 

Art.3 
    pct.3.3 ....întreţinerea şi operarea aeronavelor.. 
 
     pct.3.4 ............obiect fabricarea şi 
aprovizionarea cu piese de schimb şi materiale, 
activităţile laboratoarelor de atestare a calităţii 
acestor produse, necesare construirii şi 
funcţionării aeronavelor,precum şi alte activităţi 
care pot influenţa operarea aeronavelor; 
 
      

 
Termen consacrat. 
 
 
Este necesar să fie cuprinse 
toate activităţile care asigură 
buna funcţionare a 
aeronavelor. 
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         pct.3.8.....aeronavele folosite 
pentru servicii militare,vamale sau 
de poliţie; 
 

  pct.3.8......aeronavele militare şi cele folosite 
pentru servicii vamale sau de poliţie. 

 
 
Îmbunătăţire redacţională 
 

        pct.3.11   Agenţi aeronautici 
civili: oricie persoană juridică... 
 
    pct.3.22 ... acorda unui operator 
aerian autorizat drepturi de trafic 
pe o rută aeriană ... 
 
          pct.3.24 ......operaţiuni cu 
aeronave, cu sau fără drept.... 
             
 
 pct.3.29  Servicii de navigaţie......... 

   pct.3.11 Agent aeronautic civil: orice persoană 
fizică sau juridică.... 
           
        pct.3.22 ....acorda unui agent aeronautic civil 
drepturi de trafic pe una sau mai multe linii 
aeriene... 
 
         pct.3.24  .....operaţiuni cu aeronave, în 
calitate de proprietar, deţinător sau în altă 
calitate, cu sau fără drept..... 
  
      pct.3.29  Servicii de navigaţie aeriană: termen 
generic ce include serviciile de trafic aerian, 
serviciul de telecomunicaţii aeronautice,serviciile 
pentru asigurarea asistenţei meteorologice a 
navigaţiei aeriene,serviciile de căutare şi salvare 
şi serviciile de informare aeronautică.Aceste 
servicii sunt asigurate în timpul tuturor fazelor 
de operare: apropiere, aerodrom şi pe rută;   
 

 Pot fi şi persoane fizice 
agent aeronautic. 
 
  Linii aeriene - termen 
consacrat. 
   Corelare cu propunerea de 
la pct.3.11. 
 
Este necesară precizarea 
calităţii persoanelor care fac 
operaţiuni cu aeronave. 
 
Cuprinderea tuturor 
serviciilor  necesare 
navigaţiei aeriene  în acest 
cod este absolut necesară. 

2 Art. 4  lit.e) 
          
 

Art.4 lit.e) .....şi a autorităţilor şi  
eliberează,validează,echivalează, suspendă şi 
retrage documentele de autorizare şi licenţiere a 

 Pentru claritatea textului. 
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           lit.o)        ....al României, 
decolarea, ....  
 
            lit.r)   asigură asistenţa.... 

agenţillor aeronautici; 
 
              lit.o) ....al României, organizat potrivit 
art.10, precum şi decolarea ......... 
     
      lit.r) asigură, împreună cu organele 
specializate ale Ministerului Apărării Naţionale, 
 asistenţa........ 
 
 
 

 
 
Survolarea spaţiului aerian 
se face cu avizul M.Ap.N. 
 
Forţele şi mijloacele care 
sunt utilizate în operaţiuni 
de căutare-salvare aparţin 
armatei. 
 
 

3 Art.5    alin.1 ... competenţă, prin 
instituţii publice sau societăţi 
comerciale autorizate,........ 
 
        alin.2     Instituţiile publice şi 
societăţile comerciale prevăzute 
la....... 
 

    Art.5   alin 1....competenţă, prin organisme 
tehnice specializate..... 
 
 
           alin.2  Organismele tehnice specializate 
prevăzute la....... 

Pentru creşterea eficienţei 
activităţilor respective.  
 

4 Art.11      alin.1.... naţional sunt 
obligatorii pentru toate aeronavele 
civile, indiferent de.... 
 
                 alin.2      Aeronavele 
militare sunt supuse............ 
                 

 Art.11   alin.1 ...... naţional se aplică zborurilor  
tuturor aeronavelor, indiferent de... 
 
 
         alin.2   Aeronavele de stat sunt supuse...... 

Toate aeronavele care  
circulă în spaţiul aerian 
naţional trebuie să respecte 
reglementările prezentului 
Cod aerian. 

5 Art12  lit.c)  Art.12 lit.c) Se propune o nouă formulare a 
prevederilor de la litera c) şi adăugarea unei noi 

Pentru zborul în spaţiul 
aerian repartizat aviaţiei 
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prevederi, litera d), astfel: 
             lit.c) aeronavelor militare străine, pentru 
zborul în spaţiul aerian repartizat aviaţiei civile 
care transportă trupe, armament,tehnică de luptă, 
materiale  militare, materiale periculoase şi orice 
alte tipuri de încărcătură, care prin natura lor pot 
afecta siguranţa naţională,conform autorizaţiei de 
survol acordată de Ministerul Transporturilor în 
baza aprobării Ministerului Apărării Naţionale; 
            lit.d) aeronavelor militare străine, pentru 
zborul în spaţiul aerian repartizat aviaţiei 
militare,în baza aprobării de survol acordată de 
Ministerul Apărării Naţionale. 
               
 

militare  aprobarea de survol 
este acordată de M.Ap.N. şi 
nu de Ministerul 
Transporturilor. 

6 Art.13 alin.1.......şi servicii de 
trafic aerian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art,13    alin.1 .... şi servicii de  navigaţie 
aeriană. 
               alin.2   Text nemodificat. 
 
               alin.3   Se propune eliminarea textului. 
               alin.4  Va deveni  alin 3 cu următorul 
conţinut: 
               alin. 3  Pot fi scutite, total sau parţial, de 
la plata tarifelor prevăzute la alin.1 anumite 
categorii de zboruri, în baza prevederilor legale. 
 

Scutirile  de la plata tarifelor  
pentru utilizarea de instalaţii 
şi servicii de navigaţie 
aeriană se stabilesc prin 
Hotărâre a Guvernului. 



0 1 2 3 
 

 5

 
7 Art16 alin.1 Raporturile juridice... 

 
          alin.2 ....aerian al României, 
cu derogările stabilite de 
acordurile şi convenţiile 
internaţionale la care România 
este parte. 
 
 

Art.16       alin 1  Faptele şi actele juridice........ 
 
 
                  alin.2.......spaţiul aerian al României, 
numai dacă prin acorduri internaţionale, 
bilaterale sau multilaterale s-a stabilit astfel. 

Îmbunătăţire redacţională 

8 Art.18 .....poate fi înregistrată... Art.18     ....poate fi înmatriculată... Pentru claritatea textului. 
 
 

9 Art.21 lit.d) dreptul de a ipoteca ori 
a greva aeronava sau componente 
ale acesteia, drept garanţie...... 

Art.21 lit.d) dreptul de a ipoteca ori de a greva 
aeronava civilă sau componente ale acesteia  cu 
orice drept real asemănător constituit drept 
garanţie...... 
 
 

Îmbunătăţire redacţională 

10 Art. 24  Se propune un nou alineat alin.2 cu următorul 
conţinut:  
Art.24 alin.2 Aeroporturile se înfiinţează, 
funcţionează şi se desfiinţează  numai cu avizul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

 Aeroporturile şi 
aerodromurile  sunt 
obiective  de importanţă 
deosebită ale sistemului 
naţional de apărare şi fac 
parte din ansmblul măsurilor 
de pregătire a teritoriului 
pentru apărare. 
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11 Art.31  alin.2 şi alin.3 Se propune eliminarea alin.2 şi deci, alin.3 va 

deveni alin.2 cu următorul conţinut: 
Art.31  alin.2  Pot fi scutite, total sau parţial, de 
plata tarifelor prevăzute  la alin.1 anumite 
categorii de zboruri în baza prevederilor legale. 
 
 

Scutirea de plata tarifelor se 
face  pe categorii de zboruri 
şi nu pe aeronave. 

  
12 

 
CAPITOLUL VII 

TRANSPORTUL AERIAN ÎN 
INTERES PROPRIU 

 

 
CAPITOLUL VII 

OPERAşIUNILE AERIENE CIVILE 

 
Conform cu conţinutul 
Secţiunii I din Capitol. 
 

13 Art.51 Transporturile............ 
cu aeronave proprii, sunt..... 
                                             

Art 51. Transporturile .............. 
cu aeronave proprii, fără a fi desfăşurate pe baze 
comerciale sunt.... 

Numai în aceste condiţii 
sunt transporturi aeriene  în 
interes propriu. 
 

14       CAPITOLUL VIII 
 

Se propune acest capitol ca Secţiune IV a 
Capitolului VII. 

 SECTIUNEA IV 
 

Operaţiunea de lucru aerian 
este cuprinsă în Capitolul 
VII (art.44 lit.b) 

 15 Art.53 alin.2 Sunt zboruri în interes 
propriu transporturile... 

Art.53 alin.2 Sunt zboruri în interes propriu 
operaţiunile aeriene.. 
 
 

Imbunătăţire redacţională. 

16 CAPITOLUL IX 
PROTECşIA MEDIULUI. 

CAPITOLUL IX 
PROTECşIA MEDIULUI ŞI A POPULAşIEI 

Corelare cu Legea 
nr.137/1995, privind 
protecţia mediului şi Legea 
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nr. 46/1996 privind 
pregătirea populaţiei pentru 
apărare. 
 
 

  17 Art.54 Protecţia mediului 
reuneşte...... 

Art.54 Protecţia mediului şi a populaţiei 
reuneşte........ 
 
 

Corelare cu titlul Secţiunii 
propus. 

  18 Art.56 În scopul protecţiei 
mediului...... 

Art.56  În scopul  protecţiei mediului şi a 
populaţiei........ 
 
 

 
IDEM 

 19 Art.57 .......impact semnificativ 
asupra mediului, în vederea 
implementării de programe de 
protecţie a  mediului. 

Art.57..........impact semnificativ asupra mediului şi 
a populaţiei în vederea implementării de programe 
corespunzătoare de protecţie a mediului şi a 
populaţiei. 
 
 

 
IDEM 

 20 Art.58. lit.b)  să furnizeze...... Art.58. lit.b)  să asigure........ 
 
 

Imbunătăţire redacţională 

 21 Art.59.....poate aproba măsuri ce 
permit....... 

Art.59 .......poate aproba măsuri temporare şi 
derogări ce permit.........asupra mediului şi 
populaţiei. 
 

Pentru claritatea textului. 

 
22 

Art.62 ....emite reglementări ..... Art.62.... emite şi revizueşte ori de câte ori este 
cazul reglementări aeronautice.......... 

Corelare cu textul  
proiectului. 
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  23 Art.63.... Art. 63   În scopul realizării siguranţei zborului, 
următoarele categorii de agenţi aeronautici civili 
sunt supuşi controlului, evaluării,autorizării, 
licenţierii şi supravegherii permanente de către 
organismele tehnice specializate delegate de către 
Ministerul Transporturilor:  
                    b) agenţi aeronautici civili care au ca 
obiect de activitate proiectarea,încercările de tip şi 
specializate, fabricaţia, depozitarea, distribuţia, 
întreţinerea şi reparaţiile curente şi generale ale 
aeronavelor civile, motoarelor şi elicelor  acestora, 
precum şi a componentelor, furnizarea de 
materiale şi piese de schimb avionabile; 
              lit.c) ,d). e) şi f): se înlocuieşte sintagma 
agenti economici cu sintagma agenţi aeronautici 
civili. 
 

Pentru evitarea confuziilor. 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu titlul Secţiunii. 

  24 Art.66  Se propune un alineat nou, ca alin.1, şi deci, alin.1 
va deveni alin.2; alin.2 va deveni alin.3 şi alin.3 va 
deveni alin.4. 
Art.66   alin.1 Activităţile aeronautice civile se 
efectuează numai de către personalul atestat în 
acest scop. 
 

Pentru siguranţă şi pentru 
creşterea eficienţei 
activităţilor aeronautice. 
 

25 Art.68  alin.2.... de Ministerul 
Transporturilor. 

Art.68 alin.2  ...de Ministerul Transporturilor, ale 
cărui decizii pot fi atacate în contencios 

Conform cerinţelor OACI 
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administrativ. 
 

  26 Art.69.....Civile Înternaţionale şi 
acceptate.... 

Art.69 .....Civile Internaţionale sau alte organizaţii 
internaţionale de profil şi acceptate... 

Pot fi şi alte organizaţii 
internaţionale  acceptate. 
 

27 Art.76......publice locale, stabilesc 
zonele.... 

Art.76  ....publice locale şi cu Ministerul Apărării 
Naţionale, pentru aerodromurile folosite în 
comun, întotdeauna stabilesc zonele...... 
 
 

Corelare cu propunerea 
făcută la art.12 din proiectul 
de lege. 

28 Art.77  ......Ministerului 
Transporturilor 

  Art.77  ......Ministerului Transporturilor şi al 
Ministerului Apărării Naţionale pentru 
aerodromurile folosite în comun. 
 
 

             
IDEM 

29 Art.93  
               a) lipsa documentelor de 
bord.... 
 
               c) delestarea 
neautorizată....aflate în evoluţie, 
chiar dacă nu s-au produs 
accidente; 
 
 
               d) refuzul operatorului 
unei aeronave civile de a pune la 
dispoziţia, persoanelor împuternicite 

Art.93 
        a) lipsa documentelor obligatorii individuale 
sau de bord..... 
 
         c) delestarea neautorizată de combustibil sau 
delestarea acestuia în zone ori situaţii 
neautorizate de la bordul unei aeronave civile 
aflate în evoluţie, precum şi scurgerile de 
combustibil la sol; 
                   
       d) refuzul operatorului unei aeronave civile de 
a prezenta persoanelor împuternicite prin lege, 
documentele aeronavei şi echipajului şi de a 

 
Pentru claritatea textului 
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prin lege a certificatelor de 
înmatriculare a aeronavei pentru 
inspecţie; 
 
                e).....aviaţie civilă 

permite  efectuarea inspecţiei acestora; 
 
 
 
         e) .....aviaţie civilă, de către cei care au 
această obligaţie şi în condiţiile stabilite de lege. 
     
                                                         

30 Art.94....cu amendă de la 5.000.000 
lei la 15.000.000 lei    

Art.94   .....cu amendă . Cuantumul amenzilor, se 
propune în art.97 alin.2, să 
fie stabilit prin Hotărâre de 
Guvern. 
 
 

31 Art.96.....aeriene vor fi sancţionate 
cu amendă de la 10.000.000 la 
20.000.000 lei. 
 
 

Art.96 .....aeriene se sancţionează cu amendă.  
IDEM 

32 Art.97  Se propune un nou alineat, ca alin.2, şi alin.2 va 
deveni alin.3. 
Art.97   alin.2 Cuantumul amenzilor se stabileşte 
prin Hotărâre de Guvern. 
             alin.3....Legii nr. 32/1968, privind 
constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. 
                     

În funcţie de evoluţia 
monedei naţionale. 

33 Art.98     După art.98 se propune un nou art. 98', cu 
următorul conţinut: 

Punerea de acord cu 
prevederile art.92 şi 93 din 
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Art.98'  La instituirea de către Preşedintele 
României a stării de asediu sau a stării de 
urgenţă, precum şi la declararea mobilizării 
parţiale sau generale a Forţelor Armate, ori în 
caz de agresiune armată împotriva ţării,  
aplicarea prevederilor prezentului Cod aerian se 
suspendă în parte sau în întregime, activitatea 
aeronautică în spaţiul aerian naţional urmând a 
se desfăşura conform normelor stbilite de către 
autorităţile militare competente,potrivit legii.  
                                               
                                                               

Constituţia României; 
    art.5 şi 8 din Legea 
nr.45/1994 privind apărarea 
naţională a României; 
  art.13 din Decretul 
nr.688/1973 privind 
reglementarea activităţii de 
zbor în spaţiul aerian al 
R.S.R. 

  34 Art.99  Prezenta ordonanţă privind 
Codul aerian intră în vigoare la data 
de 01.01.1998 
 
 
 

Art.99 Prezenta Lege pentru aprobarea ordonanţei 
privind Codul aerian intră în vigoare după 90 de 
zile de la publicarea în Monitorul Oficial. 
 

Timp necesar pentru 
pregătirea punerii în aplicare 
a Codului aerian. 

35 Art.100 ....Decretul nr.516/1953, cu 
modificările.... 

 Art.100 .....Decretul nr.516/1953, publicat în 
Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a 
Republicii Populare România, nr.56 din 30 
decembrie 1953, cu modificările ... 

Pentru identificarea 
decretului. 
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PREŞEDINTE, SECRETAR, 
  
  

Prof, dr. Ioan Mircea Paşcu Mihail Gabriel Ioniţă 
  

 
 


