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Comisia pentru trarisporturi infrastructura

Nr.LXXI/14 /5.02.2020

RAPORT
asupra Proiectului de lege pentru ratiflcarea Acordului intre Guvernul 

Romaniei Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, 
semnat la Sinagapore, la 31 mai 2018

[L607/2019]

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru transporturi §i infrastructura, prin 

adresa nr. L607 din data de 01.10.2019, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului, asupra Proiectului de lege pentru 

ratiflcarea Acordului intre Guvernul Romaniei Guvernul Republicii Singapore cu 

privire la serviciile aeriene, semnat la Sinagapore, la 31 mai 2018 [L607/2019]. 
Initiator: Guvernul Romaniei.

Potrivit Expunerii de motive noul Acord bilateral privind serviciile aeriene modifica 

sau mlocuie§te clauzele esentiale din Acordul romano-singaporez m vigoare, referitoare la 

desemnarea §i autorizarea operatorilor aerieni, revocarea §i suspendarea autorizatiilor de 

operare, siguranta §i securitatea aviatiei civile, transmiterea programelor de operare, 
aprobarea tarifelor, solutionarea diferendelor.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
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Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati validari, Comisia pentru buget, 
finante, activitate bancara §1 piata de capital §i Comisia pentru politica externa au avizat 
favorabil proiectul de lege.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, reprezentanti din partea 

Ministerului Transporturilor. In ^edinta din 28 ianuarie, membrii Comisiei pentru 

transporturi ^i infrastructura au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport de 

admitere fara amendamente.
Comisia pentru transporturi §i infrastructura supune spre dezbatere §i adoptare, 

Plenului Senatului, raportul de admitere §i proiectul de lege.
In raport cu obiectui de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 

Constitute.
Potrivit art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, ^i ale art.92 alin.(8) 

pct.l din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este Camera 

decizionala.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Va/^ilica TomaSenator lonel-Daniel Butunoi
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