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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1999 

privind infiintarea §icolii Superioare de Avia^ie Civila §i abrogarea 

art. X alin. (4) din Ordonan{a de urgen|a a Guvernului nr. 83/2016 

privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de 

infrastructura de transport, unele masuri in domeniul 

transporturilor, precum §i pentru modificarea §i completarea unor 

acte normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind infiintarea 

§colii Superioare de Avia^ie Civila, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, aprobata cu modificari 

§i completari prin Legea nr. 352/2003, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(4)§coala se finanteaza din venituri proprii §i subven^ii 

acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor 

§i Infrastructurii, cu respectaresa] legislatiei in domeniul ajutorului de 

stat,”
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2. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 4. -(1) Conducerea §colii este asigurata de consiliul de 

conducere. Consiliul de conducere, denumit in continuare consiliu, este 

compus din 5 persoane. Presedintele consiliului este §i directorul general 

al §colii;’

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. - Bugetul anual al §colii se aproba prin lege, ca anexa 

la bugetul Ministerului Transporturilor §i Infrastructurii, conform 

prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind 

fmanlele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare.”

4, Articolul 6 se abroga.

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. - Salarizarea personalului §colii se stabile§te, pentru 

fiecare categorie de personal, potrivit prevederilor Legii-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, 
cu modificMle §i completarile ulterioare.”

Art. 11. - La data intrmi in vigoare a prezentei legi se abroga 

articolul X alin. (4) din Ordonan^a de urgenta a Guvemului nr. 83/2016 

privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de 

infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, 
precum §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 964 din 29 

noiembrie 2016, aprobata cu modificari §i complete! prin Legea 

nr. 205/2019, cu modificmle ulterioare.

Art. III. - Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 83/2016 

privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de 

infrastmctura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, 
precum §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 964 din 29 

noiembrie 2016, aprobata cu modificari §i completari prin Legea 

nr. 205/2019, cu modificarile ulterioare, precum §i cu modificarile aduse 

prin prezenta lege se va republica in Monitoml Oficial al Romaniei, 
Partea I, dandu-se textelor o noua renumerotare.
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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