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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 privind 
înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării 
proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art.X 
alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare 
a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul 
transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu 
adresa nr. PL-x 140  din 24 martie 2021, înregistrat cu nr.4c-13/279 din 31 martie  2021.  

Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în 
ședința din 22.03. 2021. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulte rioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 28  aprilie 2021. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic și 
Social..  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către 
Biroul Permanent.  

Proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 
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