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 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul 
personalului aeronautic din aviaţia militară a României, trimisă cu 
adresa nr. Pl.x 134 din 18 martie 2009, înregistrată cu nr. 31/355 din 19 
martie 2009.  
 În conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Constituţia României, 
republicată, coroborat cu prevederile art. 118 alin. (3) din Constituţie şi ale 
art.92 alin. (8)  pct.2  lit. j) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut propunerea legislativă, menţionată mai sus, 
în şedinţa din 31 martie 2009. 
 Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive la propunerea legislativă, precum şi avizul favorabil, 
cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, trimis cu adresa nr. 
188 din 13.03.2009. 
 Cu prilejul dezbaterilor, s-a constatat că iniţiativa legislativă vizează 
introducerea unor noi reglementări  cu privire la statutul personalului 
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aeronautic din aviaţia militară a României, şi nu doar modificarea şi 
completarea Legii nr. 35/1990 aşa cum reiese din titlul acesteia, fără a 
dispune abrogarea dispoziţiilor în vigoare. Membrii  Comisiei au apreciat 
că iniţiativa legislativă nu respectă prevederile art. 59 şi art.63  din Legea 
nr.24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Pentru aceste considerente, în urma dezbaterilor, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a propunerii legislative. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
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