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Comisia pentru transporturi §i infrastructura

Nr. LXXI/ 82 /09.03.2020

RAPORT
asupra Proiectului de lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului 

nr.15/1999 privind infiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civild si 

abrogarea art. X alin.(4) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului 

nr.83/2016 privind unele mdsuri de eficientizare a implementdrii 

proiectelor de infrastructura de transport, unele mdsuri in domeniul 

transporturilor, precum ^i pentru modificarea ^i completarea unor acte
normative (L41/2021)

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru transporturi §i infrastructura prin adresa nr. 
L41/2021 din data de 01.03.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege pentru modificarea 
Ordonantei Guvernului nr.15/1999 privind inflintarea Scolii Superioare de Aviatie Civild 
si abrogarea art X alin.(4) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.83/2016 privind 
unele mdsuri de eficientizare a implementdrii proiectelor de infrastructurd de transport, 
unele mdsuri in domeniul transporturilor, precum ^i pentru modificarea p completarea 
unor acte normative, inij:iata de: Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea Ordonantei Guvernului nr.15/1999 privind 
infiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civila si abrogarea art. X alin.[4) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii 
proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri m domeniul transporturilor, precum 
si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §1 a dat un aviz favorabil cu observaJ:ii
§i propuneri.
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Comisia pentru buget, finant:e, activitate bancara pia^^ de capital a transmis un 
aviz favorabil.

Dezbaterea proiectului de lege a avut loc in §edin]:a online si la sediul Senatului din 09 
martie 2021. Membrii Comisiei pentru transporturi infrastructure au analizat proiectul 
de lege §i au hotarat, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui raport de admitere.

Comisia pentru transporturi §i infrastructure supune spre dezbatere ^i adoptare, 
Plenului Senatului, raportul de admitere ^i proiectul de lege.

Prin con^inutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare ^i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2} din 
Constitu^:ia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitu^ia Romaniei, republicata, ^i ale art.92 
alin.(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prime Camere sesizate.

Pre^edinte, Sekretar,

Senator Toma-Florin PETCU Senator riusBODEA
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