
  
 

1 

   
Guvernul României - Hotărâre nr. 405/1993 din 12 august 1993 
 

Hotărârea nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii 
Aeronautice Civile Române   

 
În vigoare de la 19 martie 1994 

 
Consolidarea din data de 04 iunie 2018 are la bază publicarea din Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 207 din 27 august 1993 şi include modificările aduse prin 

următoarele acte: HG 1090/2006; HG 455/2011; HG 645/2013; 
Ultimul amendament în 30 august 2013. 

 
   *) Potrivit art. 10, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 452/1994, Hotărârea Guvernului nr. 

405/1993 privind, înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române se modifică în mod 
corespunzător.   

    Guvernul României h o t ă r ă ş t e:   
 
   Art. 1. -  Se înfiinţează Autoritatea Aeronautică Civilă Română, persoană 
juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti km 
16,5, care funcţionează ca regie autonomă de interes public naţional, pe bază 
de gestiune economică şi autonomie financiară.   
   Art. 2. -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic 
specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în condiţiile prevăzute 
de Codul aerian civil, a funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia 
civilă la nivel naţional şi a competenţelor delegate de Ministerul Transporturilor 
în domeniul securităţii aviaţiei civile, potrivit reglementărilor în vigoare.   
   Art. 3. -  Atribuţiile privind organizarea şi realizarea informării aeronautice a 
transportatorilor aerieni români şi străini şi activitatea NOTAM din cadrul 
Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - 
Romatsa" trec la Autoritatea Aeronautică Civilă Română.   
   Art. 4. -  Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Aeronautice Civile 
Române sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzut 
în anexa la prezenta hotărâre.   
   Art. 5. -  (1) Patrimoniul Autorităţii Aeronautice Civile Române este de 
17.289.641 lei, stabilit prin preluarea, fără plată, a valorilor de 15.389.641 lei 
de la Ministerul Transporturilor şi 1.900.000 lei de la Regia Autonomă 
"Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa", aferente 
activităţilor preluate.   
   (2) Valoarea reală va fi definitivată pe baza protocoalelor de predare-primire 
încheiate la data intrării în funcţiune a Autorităţii Aeronautice Civile Române.   
   Art. 6. -  (1) Finanţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române se realizează 
integral din venituri proprii şi surse atrase, potrivit legii.   
   (2) Veniturile proprii ale Autorităţii Aeronautice Civile Române se constituie 
din:   
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   a) efectuarea de activităţi specifice pentru exercitarea funcţiei de supervizare 
a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional, prevăzute la art. 2;   
   b) sumele stabilite şi alocate conform prevederilor art. 11 alin. (1) şi (3) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul 
securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;   
   c) fondurile alocate şi/sau rambursate de către organizaţiile internaţionale 
sau de către organismele Uniunii Europene pentru acoperirea unor cheltuieli 
aferente îndeplinirii obiectului de activitate prevăzut la art. 2;   
   d) producerea şi valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, 
închirieri, prestaţii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri, prestări 
de servicii şi altele asemenea.   
   Art. 7. -  (1) Pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română percepe tarife, care se aprobă prin ordin al 
ministrului transporturilor, conform Codului aerian civil.   
   (2) Tarifele pentru prestarea activităţilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. d) se 
aprobă de către consiliul de administraţie al Autorităţii Aeronautice Civile 
Române, prin hotărâre, potrivit reglementărilor în vigoare.   
   Art. 8. -  Personalul care trece de la Departamentul Aviaţiei Civile şi de la 
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - 
Romatsa" la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, potrivit prevederilor 
prezentei hotărâri, se consideră transferat.   
   Art. 9. -  (1) Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Română a 
Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" prevăzut la art. 4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 74/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 731/1992, se 
diminuează cu valoarea bunurilor predate, pe bază de protocol, Autorităţii 
Aeronautice Civile Române.   
   (2) Prevederile pct. 3.10 al art. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
74/1991 se abrogă.   
   Art. 10. -  (1) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 798/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor se vor modifica 
corespunzător.   
   (2) Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru aplicarea prevederilor 
prezentei hotărâri.   
   Art. 11. -  Prevederile prezentei hotărâri se pun în aplicare în termen de 30 
de zile de la data aprobării tarifelor pentru serviciile prestate de Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română.   
 

  

 
PRIM-MINISTRU 

 
NICOLAE VĂCĂROIU 

 
 

  

 
Contrasemnează: 

 
Ministrul transporturilor, 

 
Paul Teodoru 
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Ministru de stat, 

 
ministrul finanţelor, 

 
Florin Georgescu 

 
 
    Bucureşti, 12 august 1993.   
    Nr. 405.   
 

ANEXĂ    
 

REGULAMENT  
de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române   
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