
EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectuiui de act normativ

LEGE
pentni ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei Guvernul Republicii 
Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore, la 31 mat 2018

2. Motivele emiterii proiectuiui de act normativ

1. Cadrul legal pentru desf^urarea serviciilor aeriene regulate intre 
Romania §i Republica Singapore il reprezinta Acordul intre 
Romania si Republica Singapore privind transporturile aeriene 
civile, semnat la Singapore la 11.01.1978.
A

In baza Memorandumului cu tema: ’’Aprobarea semnarii 
Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii 
Singapore cu privire la serviciile aeriene”, aprobat de Guvernul 
Romaniei, la data de 26.11.2008 a fost parafat un protect de 
acord aerian romano - singaporez.
Acordul a fost semnat la data de 31.05.2018 de catre doamna 
Monica Gheorghita, secretar de stat in cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe, in baza Memorandumul nr. 
300/RB/14,02.2009 cu tema ; Aprobarea semnarii de catre 
Romania a "Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul 
Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene”.
Nu este cazul

Descrierea 
situa^iei actuate

1^ In cazul 
proiectelor de acte 
normative 
transpun legislajie 
a Uniunii Europene 
sau creeaza cadrul 
pentru aplicarea 
directa a acesteia, 
se vor specifica 
doar actele Uniunii 
Europene in cauza, 
insolite 
elementele

care

de
de
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identificare ale 
acestora

2. Schimb^i 
preconizate

Noul Acord bilateral privind serviciile aeriene modifica sau 
inlocuie^te clauzele esenjiale din Acordul romano-singaporez in 
vigoare, referitoare la desemnarea si autorizarea operatorilor 
aerieni, revocarea si suspendarea autorizatiilor de operare, 
siguranta §i securitatea aviatiei civile, transmiterea programelor 
de operare, aprobarea tarifelor, solutionarea diferendelor.
De asemenea, este liberalizat accesul companiilor aeriene 
desemnate pe rutele dintre §i dincolo de teritoriile celor doua 
parfi contractante.
Acordul este compatibil cu legislatia europeana in materie de 
transport aerian.
Avand in vedere ca sunt prev^ute scutiri de taxe (Art.8), in 
conformitate cu Art.l9, alin (1), lit. g) din Legea nr. 590/2003 
privind tratatele, Acordul trebuie ratificat prin Lege.

3. Alte informatii Nu au fost identificate.

3. ImpactuI socio-economic al proiectului de act normativ

l.Impactul
macroeconomic

Prin noul Acord aerian se creaza conditiile dezvoltarii traficului 
aerian dintre Romania Singapore, cu impact pozitiv asupra 
infrastructurii de transport din Romania dar si a publicului 
cMator.

V. ImpactuI asupra 
mediului
concurential §i 
domeniului 
ajutoarelor de stat

Nu este cazul.
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2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Prin extinderea pie^ei de transport aerian §i aplicarea acelora§i 
principii de acces pe aceasta pia^a din sud-estul Asiei, se vor crea 
facilitati pentru dezvoltarea legaturilor comerciale de afaceri 
intre Romania $i statele din acest spa^iu.

2'. Impactul asupra
sarcinilor
administrative

Nu este cazul.

7}. Impactul asupra 
intreprinderilor 
mici gi mijlocii

Nu este cazul.

3. Impactul social Prin dezvoltarea traficului de pasageri intre Romania §i 
Republica Singapore se preconiza beneficii directe pentru 
consumatori care se vor reflecta in servicii de calitate superioara, 
tarife reduse §i timpi de cMatorie mai mici.

4.Impactul asupra 
mediului

Nu au fost identificate.

5. Alte informatii Noul Acord aerian romano - singaporez va intra in vigoare la 
data la care Partile contractante isi vor fl notificat reciproc, pe 
canale diplomatice, indeplinirea procedurilor cerute de 
legisla^iile lor nafionale cu privire la intrarea in vigoare a 
acordurilor intemationale.

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen 
scurt, pentru anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)

- mil lei-

Indicatori Anul
curent

Urmatorii 4 ani Media pe 
5 ani

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, 
din care:

a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

bugetare, plus/minus, 
din care:

a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat
b) bugete locale

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Propuneri pentru acoperirea 
cre§terii cheltuielilor 
bugetare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Propuneri pentru a Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
compensa

reducerea veniturilor
bugetare

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 

modificarilor

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

veniturilor §i/sau 
cheltuielilor bugetare

7. Alte informatii Nu au fost identificate.

4



5. Efectele proiectului de act normativ asupra legistatiei in vigoare

1. Proiecte de acte normative 
suplimentare

Nu este cazul.

2. Compatibilitatea
proiectului de act normativ 
cu legislajia comunitara in 
materie

Acordul se incadreaza Tn prevederile Art. 4, para.2, 
din Regulamentul (EC) nr. 847/2004 al 
Parlamentului European si al Consiliului referitor la 
negocierea si implementarea acordurilor privind 
serviciile aeriene intre Statele Membre $i State Ter^e.

3. Decizii ale Curtii
Europene de Justitie alte 
Documente

Nu este cazul.

4. Evaluarea conformitatii: Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative §i/sau 
documente intemationale din 
care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

6. Alte informa^ii Nu este cazul.

6. Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informa^ii privind procesul de consultare 
cu organiza^ii neguvemamentale, instituite 
de cercetare $i alte organisme implicate

Proiectul a fost postal pe site-ul 
Ministerului Transporturilor.

2. Fundamentarea alegerii organiza^iilor cu 
care a avut loc consultarea, precum ?! a 
modului in care activitatea acestor

Nu este cazul

organiza{ii este legata de obiectul 
proiectului de act normativ
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3. Consultarile organizate cu autoritatile 
administra^iei publice locale, in situafia in 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, in condi^iile 
Hot^arii Guvemului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritafilor administrajiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Nu este cazul.

4. Consult&'ile desfa^urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in conformitate 
cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Nu este cazul.

5. Informa{ii privind avizarea de ctoe:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de 

Ap^are a Jarii
c) Consiliul Economic ^i 

Social

Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
proiectul de lege prin avizul nr. 
816/2019.

d) Consiliul Concuren{ei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii Nu au lost identificate.

7. Activitafi de informare publica privind elaborarea implementarea
proiectuiui de act normativ

1. Informarea societajii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectuiui de act normativ

Proiectul de act normativ a indeplinit procedurile 
prevazute de Legea nr, 52/2003 privind 
transparen^a in administratia publica.
Totodata au fost intreprinse demersurile legale 
prevfeute de art.7, alin. (1) din Regulamentul 
privind procedurile, la nivelul Guvemului, pentru 
elaborarea, avizarea §i prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte 
normative, precum §i a altor documente, in vederea 
adoptarii/aprobarii, aprobat prin HG nr. 561/2009, 
cu modificarile $i completmle ulterioare.________
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2. Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum §i efectele 
asupra sanata^ii §i securita^ii 
cetatenilor 
biologice

Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.

diversita^iisau

3. Alte informalii Nu au fost identificate.

8. Masuri de implementare

1. Masurile de punere in 
aplicare a proiectului de act 
normativ de catre autoritatile 
administra^iei publice centrale 
§i/sau locale - infiin^area unor 
noi organisme sau extinderea 
competen^elor 
existente

Nu este cazul.

institutiilor

2. Alte informatii Nu au fost identificate.

Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului intre Guvernul Romaniei §i Guvemul Republicii Singapore cu privire la 

serviciile aeriene, semnat la Singapore, la 31 mai 2018, pe care il supunem 

Parlamentului spre adoptare.




