
Expunere de motive

S.N. Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia S.A. a fost 

infiintata ca o societate nationala prin Horararea Guvernului nr. 521/1998, cu 

modific^ile si completmle ulterioare, avand in prezent ca actionari statul 

roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, care detine 80% din actiuni si 

Fondul Proprietatea care detine 20% din actiuni. Este o situatie aparte in randul 

aeroporturilor regionale din Romania care, m marea lor majoritate, au ca unic 

actionar Consiliul Judelean care administreaza jude^ul in care funclioneaza 

aeroportul (cu exceplia C.N. Aeroporturi Bucure§ti §i partial, aeroportul 
Constanta).

Aeroportul reprezinta un factor important privind dezvoltarea economica 

§i sociaia a regiunii de vest a Romaniei §i la randul sau, aeroportul beneficiaza 

de dezvoltarea economica §i sociaia a judelului §i in general a regiunii pe care o 

deserve§te. Astfel pana la inceputul crizei generate de pandemia cu COVID 19, 

traficul aerian a fost intr-o continua ascensiune, s-au introdus noi destinatii, iar 

traficul de mMuri prezinta in continuare valori semnificative. Conform datelor 

statistice inregistrate de catre aeroportul Timisoara, in anul 2019, 1.595.012 de 

pasageri au calatorit spre/dinspre aeroportul Timisoara si au fost transportate 

5.167 tone de marfa. In aceste circumstante, se creeaza premisele necesare 

implicarii autoritatilor locale atat din punct de vedere administrativ, cat si din 

punctul de vedere al investitiilor in infrastructura aeroportuara §i a celei conexe.

De§i in prezent societatea trece printr-o situalie economica dificila datorita 

efectelor pandemiei, Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia, dupa 

finalizarea crizei economice, poate reprezenta o sursa importanta de venituri 

pentru judet, iar autoritatile administrative locale la randul lor, trebuie sa se 

implice financiar pentru dezvoltarea si modernizarea aeroportului precum si



pentru extinderea num^ului de curse aeriene comerciale de pasageri §i mMuri, 

astfel meat aceasta sinergie de interese comune sa se rasfranga pozitiv asupra 

cetatenilor din regiunea de vest.

In sensul celor prezentate mai sus, propunem transferul pachetului de 

80 % din acliunile S.N. Aeroportul International Timisoara S.A., pachet de^inut 

m prezent de catre Statul Roman, catre Consiliul Judetean Timi§ si, respectiv, 

Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Initiatori:

Simonis Alfred-Robert, deputat PSD

Gavrilita Bianca-Miruna, deputat PSD 

Suciu Matei, deputat PSD /

Diaconu Adrian-Nicolae, senator P

Dogariu Eugen, senator PSD
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