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Lista cu actele normative care reglementează organizarea şi funcŃionarea 

Inspectoratului General de AviaŃie al M.A.I. 

 

Acte normative privind organizarea şi funcŃionarea Inspectoratului General de AviaŃie: 

 

• OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi 

funcŃionarea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. 

• OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 152 din 12 noiembrie 2008 pentru 

modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 

funcŃionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinŃarea 

FundaŃiei „Colegiul NaŃional de Afaceri Interne” (M. Of. nr. 769 din 17 noiembrie 

2008). 

• Hotărârea Guvernului nr. 78 din 23 ianurie 2008 privind stabilirea uniformei şi a 

însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul de AviaŃie al 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (M. Of. nr. 64 din 28 ianuarie 2008). 

 

Acte normative cu incidenŃă asupra activităŃii Inspectoratului General de AviaŃie: 

 

• Legea nr. 35 din 4 decembrie 1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaŃia 

militară a României (M. Of. nr. 134 din 5 decembrie 1990). 

• Legea nr. 399 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 

Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian (M. Of. nr. 22 din 10 ianuarie 2006). 

• Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

• OrdonanŃa Guvernului nr. 29 din 22 august 1997 privind Codul aerian civil, cu 

modificările şi completările ulterioare (republicată în M. Of. nr. 355 din 31 iulie 2000). 

• OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 88 din 14 iulie 2005 privind desemnarea 

Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă "Sfantul Spiridon" Iaşi ca operator medical al 

unui elicopter aflat în administrarea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi 

aprobarea modului de operare, funcŃionare şi finanŃare a asistenŃei de urgenŃă acordate 

cu acest elicopter (M. Of. nr. 632 din 19 iulie 2005). 

• OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 126 din 18 decembrie 2003 privind operarea, 

funcŃionarea şi finanŃarea asistenŃei de urgenŃă acordate cu elicopterele achiziŃionate de 

Ministerul SanătăŃii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi 

Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Târgu Mureş (M. Of. nr. 919 din 22 decembrie 

2003). 

• Ordin al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi al Ministerului SănătăŃii nr. 

777 din 17 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcŃionarea şi 

finanŃarea asistenŃei de urgenŃă acordate cu elicopterele achiziŃionate de Ministerul 
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SănătaŃii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic 

JudeŃean de UrgenŃă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004 (M. Of. nr. 647 din 

19 iulie 2004). 

• Hotărârea Guvernului nr. 536 din 22 iunie 2000 pentru aprobarea Conceptului 

operaŃional şi a Strategiei României privind managementul traficului aerian pentru 

perioada 2000-2015 (M. Of. nr. 337 din 20 iulie 2000). 

• Hotărârea Guvernului nr. 912 din 25 august 2010 pentru aprobarea procedurii de 

autorizare a zborurilor in spaŃiul aerian naŃional, precum şi a condiŃiilor în care 

decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau 

suprafeŃe de apă decât aerodromurile certificate (M. Of. nr. 633 din 8 septembrie 2010). 

• Ordinul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor nr. 94 din 15 aprilie 2010 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de 

aviaŃie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului AdministraŃiei şi 

Internelor (M. Of. nr. 255 din 20 aprilie 2010). 


