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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, modificat şi 

completat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, vă înaintăm, alăturat, 

Raportul asupra proiectului de Lege privind obligaţia de serviciu public pe rute 

aeriene interne, primit cu nr. P.L.x - 578 din 29 septembrie 2004. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

        
 
 

 
 

p.PREŞEDINTE, 
 

Ioan Bivolaru 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 11.10.2004 
                                                                                        Nr.23/165/2004 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne 

 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, modificat şi completat pri Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru avizare şi dezbatere în fond, 
cu nr.P.L.x 578 din 29 septembrie 2004, cu proiectul de Lege privind obligaţia  de serviciu public pe rute aeriene interne. 
  Ordonanţa a fost emisă pentru preluarea în legislaţia internă a unor reglementări în domeniu ale Uniunii 
Europene şi pentru introducerea în legislaţia naţională a noţiunii "obligaţie de serviciu public pe rute aeriene interne". 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.1392 din 20 august 2004, cu 
observaţii şi propuneri care au fost incluse în text. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Concurenţei, cu nr.1075 din 19 aprilie 2004 cu 
propuneri privind modificarea articolului 7 care au fost incluse în proiect. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 septembrie 2004. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.546/06.10.2004 şi 
de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.P.L.x-578/05.10.2004, în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa comisiei din data de 7 octombrie 2004. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 25 deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise. 
  Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 



  Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege 
este Camera Deputaţilor. 
 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

Comisia pentru industrii şi servicii propune aprobarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1. LEGE 

privind obligaţia de serviciu public 
pe rute aeriene interne 

 

Nemodificat  Camera 
Deputaţilor 

2.  
 
Art.1. - (1) Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului poate impune 
transportatorilor aerieni obligaţia de 
serviciu public pentru cursele 
aeriene regulate, efectuate pe rute 
interne având ca destinaţie 
aeroporturi ce deservesc zone 
periferice sau defavorizate de pe 
teritoriul României, sau pe rute  
 

1. La articolul 1, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
Art.1. - (1) Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului poate impune 
transportatorilor aerieni obligaţia de 
serviciu public pentru cursele aeriene 
regulate, efectuate pe rute interne 
având ca destinaţie aeroporturi ce 
deservesc zone periferice sau 
defavorizate de pe teritoriul 
României, sau pe rute interne cu  
 

 
 
Pentru claritatea 
textului. 

Camera 
Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 interne cu trafic redus, având ca 

destinaţie   un   aeroport   de  interes 
local de pe acest teritoriu, în condiţiile 
în care asemenea rute sunt considerate 
vitale pentru dezvoltarea economică a 
zonei deservite de aeroportul în cauză. 
 

trafic redus, având ca destinaţie un 
aeroport de interes local de pe acest 
teritoriu, în condiţiile în care asemenea 
rute sunt considerate importante 
pentru dezvoltarea economică a zonei 
deservite de aeroportul în cauză. 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 

  

3.  
 
Art.2. - Obligaţia de serviciu public pe 
o rută aeriană internă reprezintă orice 
obligaţie impusă unui transportator 
aerian de a efectua curse regulate pe 
ruta respectivă, cu respectarea unor 
cerinţe stricte referitoare la 
continuitatea, regularitatea, capacitatea 
de transport şi tariful oferit, cerinţe pe 
care un transportator aerian nu şi le-ar 
asuma dacă ar lua în considerare 
numai interesul comercial. 
 

2. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
Art.2. - (1) Obligaţia de serviciu 
public pe o rută aeriană internă 
reprezintă toate cerinţele referitoare 
la continuitatea, regularitatea, 
capacitatea de transport şi tariful 
oferit unui transportator aerian de a 
efectua curse regulate pe ruta 
respectivă, cerinţe pe care 
transportatorul aerian nu şi le-ar 
asuma dacă ar lua în considerare 
numai interesul comercial. 
(2) Cursele aeriene efectuate în 
astfel de condiţii sunt considerate 
curse aeriene regulate.  
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 

 
 
Pentru claritatea 
textului. 

Camera 
Deputaţilor 

4.  
 
d) implicaţiile activităţii 

3. La articolul 3, litera d) va avea 
următorul cuprins: 
d) implicaţiile asupra activităţii 

 
 
Pentru claritatea 

Camera 
Deputaţilor 

 3 



0 1 2 3 4 
transportatorilor aerieni ce operează 
sau intenţionează să opereze ruta 
aeriană respectivă. 
 

transportatorilor aerieni ce operează 
sau intenţionează să opereze ruta 
aeriană respectivă. 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 

textului. 

5.  
 
Art.4. - În situaţia în care alte moduri 
de transport nu pot asigura un serviciu 
adecvat şi neîntrerupt, Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului poate include în obligaţia 
de serviciu public cerinţa ca orice 
transportator aerian care intenţionează 
să opereze pe acea rută să garanteze 
operarea pe o anumită perioadă, care 
va fi stabilită în conformitate cu 
celelalte cerinţe ale obligaţiei de 
serviciu public. 
 

4. Articolul 4 va avea următorul 
cuprins: 
Art.4. - În situaţia în care alte moduri 
de transport nu pot asigura un serviciu 
adecvat şi neîntrerupt, Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului poate include în obligaţia 
de serviciu public cerinţa ca orice 
transportator aerian care intenţionează 
să opereze pe acea rută să asigure 
operarea pe o anumită perioadă, care 
va fi stabilită în conformitate cu 
celelalte cerinţe ale obligaţiei de 
serviciu public. 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 

 
 
Pentru claritatea 
textului. 

Camera 
Deputaţilor 

6.  
 
Art.5. - (1) Pe o rută pentru care a fost 
impusă obligaţia de serviciu public în 
conformitate cu art.1, 2 şi 4, un 
transportator aerian poate oferi spre 
vânzare bilete de transport individuale 
numai dacă respectiva cursă aeriană 
respectă toate cerinţele ce decurg din 
obligaţia de serviciu public. 

5. Articolul 5 va avea următorul 
cuprins: 
Art.5. - (1) Pe o rută pentru care a fost 
impusă obligaţia de serviciu public în 
conformitate cu prevederile art.1, 
art.2 şi art.4, numai transportatorii 
aeriene care au notificat 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului că au 
acceptat toate cerinţele care decurg 

 
 
Precizare necesară. 

Camera 
Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Prin bilete de transport individuale 
se înţeleg acele bilete de transport care 
nu includ alte servicii conexe, cum ar 
fi cazarea, care sunt vândute publicului 
de către transportatorul aerian, agenţii 
săi autorizaţi sau agenţi de charter. 
 
(3) Cursele aeriene efectuate în astfel 
de condiţii sunt considerate curse 
aeriene regulate. 

din obligaţiile acestui serviciu, pe 
întreaga perioadă de operare 
respectivă, pot oferi spre vânzare 
bilete de transport individuale numai 
dacă respectiva cursă aeriană respectă 
toate cerinţele ce decurg din obligaţia 
de serviciu public. 
(2) Prin bilete de transport individuale 
se înţeleg acele bilete de transport care 
nu includ alte servicii conexe, cum ar 
fi cazarea, care sunt vândute 
publicului de către transportatorul 
aerian, de către agenţii săi autorizaţi 
sau de către agenţii de charter. 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 

7.  
 
Art.6. - (1) Dacă nici un transportator 
aerian nu a început sau nu 
intenţionează să înceapă operarea de 
curse aeriene regulate pe ruta pe care a 
fost impusă obligaţia de serviciu 
public, Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului poate 
permite accesul pe ruta aeriană 
respectivă unui singur transportator 
aerian, pe o perioadă de maximum 3 
ani, după care situaţia va fi reanalizată. 
 

6. La articolul 6, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
Art.6. - (1) Dacă nici un transportator 
aerian nu a început, într-o perioadă 
de 90 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I a ordinului prevăzut la 
alin.(3) al art.(1), operarea  de curse 
aeriene regulate pe ruta pe care a fost 
impusă obligaţia de serviciu public, 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului poate 
permite accesul pe ruta aeriană 
respectivă unui singur transportator 

 
 
Precizare necesară. 

Camera 
Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
 

aerian, pe o perioadă de maximum 3 
ani, după care situaţia va fi reanalizată. 
 

 
 
 
 
 
                                    p.PREŞEDINTE,                                                               SECRETAR, 
 
                                      Ioan Bivolaru                                                                  Aurelia Vasile 
 
 
 
 
 

                    RAPORTORI: 
      Dep.Istvan Antal - UDMR Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
      Dep.Aurelia Vasile - PSD Dep.Istvan Erdei - UDMR 
      Dep.Cristian Buzea - PRM Dep.Florentin Sandu - PSD  
      Dep.Marin Anton - PNL  Dep.Ioan Miclea - PRM 
      Dep.Mihail Fâcă - PSD  Dep.Pavel Târpescu - PSD 
      Dep.Aurel Daraban - PSD Dep.Ştefănoiu Luca - PSD 
      Dep.Dumitru Chiriţă - PSD  
 
 
 
Expert, 
Daniel Bădina 
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