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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea 

unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la 

Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea 

navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum 

şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul 

Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană 

 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.33/2018 

privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia 

internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei 

aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor 

obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii 

Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană.  

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

în ședința din 5 septembrie 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat 

mai sus, în şedinţa din 30 octombrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de 

motive, precum și avizul Consiliului Legislativ.  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

PREŞEDINTE, 
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