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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti,27.02.2002
                       Nr.23/133/2000

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE VALER DORNEANU

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei
Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului
strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional
Bucureşti - Otopeni, primit cu actul nr.230 din 22 mai 2000.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în forma prezentată de
Guvern în şedinţa din 15 mai 2000.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele transmise de:
- Consiliul Legislativ;
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi

servicii specifice;
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi

echilibru ecologic;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- punctul de vedere al iniţiatorului, Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

                      PREŞEDINTE,                                       SECRETAR,

                       István Antal                                         Cristian Buzea
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                         Bucureşti, 27.02.2002
                     Nr.23/133/2000

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional

Bucureşti - Otopeni

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru avizare

şi dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a

infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni,

primit cu actul nr.230 din 22 mai 2000.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în forma propusă de

Guvern, în şedinţa din 15 mai 2000.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comsia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în

şedinţa din 19 februarie 2002 şi a hotărât, cu 23 de voturi pentru, să avizeze

favorabil proiectul de lege cu amendamente admise şi amendamente respinse

prezentate în anexe.

Amendamentele admise se referă la:

- eliminarea prevederii privind abilitarea Guvernului de a emite

ordonanţe;

- reformularea articolului 2;
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- completarea anexei nr.1;

- înlocuirea anexei nr.2.

Amendamentele respinse se referă la propunerile Comisiei pentru

administraţiei publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic privind:

- scoaterea din circuitul agricol a terenurilor întrucât este prevăzută

în completarea propusă pentru anexa nr.1;

- raporturile cu proprietarii teenurilor afectate de dezvoltarea

Aeroportului Internaţional Bucureşti - Otopeni sunt prevăzute în alte

reglementări legale.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

                     PREŞEDINTE,                                       SECRETAR,

                       István Antal                                         Cristian Buzea

Expert,
Daniel Bădina
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                                            Anexa 1

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea

Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni
Nr.
crt.

Text OG nr.64/1999
adoptat de Senat

Amendamente admise Motivaţie

0 1 2 3
1. LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic

de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la
Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni

Nemodificat

2 Articol unic:  Se aprobă Ordonanţa Guvernului
nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic
de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la
Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni,
adoptată în temeiul art.1 lit.H pct.13 din Legea
nr.140/1999 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.405 din 26 august 1999.

Articolul unic devine art.I, cu următorul
cuprins:
Art.I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului
nr.64/1999 pentru aprobarea Programului
strategic de dezvoltare a infrastructurii
aeroportuare la Aeroportul Internaţional
Bucureşti - Otopeni, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.405 din 26
august 1999, cu următoarele completări şi
modificări şi completări:

S-a eliminat
prevederea privind
abilitarea Guvernului
de a emite ordonanţe.
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0 1 2 3
3. ORDONANŢA

pentru aprobarea Programului strategic de
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la
Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni

Nemodificat

4. Art. 1. - (1) Se aprobă Programul strategic de
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la
Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni,
prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare
Program strategic.

Nemodificat

5. (2) Compania Naţională "Aeroportul
Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. este
titularul programului strategic prevăzut la alin.
(1).

Nemodificat

6. Art. 2. - Lucrările de dezvoltare a infrastructurii
aeroportuare prevăzute în anexa nr. 1 constituie
cauză de utilitate publică.

Articolul 2 va avea următorul cuprins:
Art.2. - Obiectivele incluse în Programul
strategic de dezvoltare a infrastructurii
aeroportuare la Aeroportul Internaţional
Bucureşti - Otopeni, prevăzute în Anexa nr.1,
sunt de utilitate publică.

Reformulare

7. Art. 3. - (1) Terenurile din perimetrul de
dezvoltare al Aeroportului Internaţional
Bucureşti-Otopeni, necesare pentru realizarea

Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul
cuprins:
Art. 3. - (1) Terenurile cuprinse în perimetrul

S-a reformulat întrucât
delimitarea terenurilor
cuprinse în perimetrul
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0 1 2 3
programului strategic, delimitate conform anexei
nr. 2, vor fi fundamentate printr-un plan de
urbanism care se aprobă în conformitate cu legea.

de dezvoltare al Aeroportului Internaţional
Bucureşti-Otopeni, necesare pentru realizarea
programului strategic, delimitate conform
anexei nr. 2, se stabilesc prin documentaţiile
de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
aprobate potrivit reglementărilor legale

de dezvoltare se face
prin documentaţii care
se întocmesc potrivit
prevederilor legale.

8. (2) Pe terenurile din perimetrul de dezvoltare al
Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni nu
se pot realiza investiţii, altele decât cele cuprinse
în Programul strategic.

Nemodificat

9. Art. 4. - Pentru terenurile aflate în perimetrul de
dezvoltare al Aeroportului Internaţional
Bucureşti-Otopeni nu se vor percepe taxe de
scoatere a terenurilor din circuitul agricol.

Nemodificat

10. Art. 5. - Finanţarea programului strategic se va
asigura din surse proprii ale titularului, din
credite bancare şi, în completare, de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Articolul 5 va avea următorul cuprins:
Art. 5. - Finanţarea programului strategic se va
asigura din surse proprii ale titularului, din
credite bancare şi, în completare, de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

S-a înlocuit sintagma
"Ministerul
Transporturilor" cu
sintagma "Ministerul
Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi
Locuinţei".

11. Art. 6. - Organele administraţiei publice centrale
şi locale vor acorda tot sprijinul Companiei

Abrogat Formulare declarativă
care nu stabileşte
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0 1 2 3
Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-
Otopeni" - S.A. în vederea punerii în aplicare a
programului strategic.

sarcini concrete pentru
organismele vizate.

12. Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă
din prezenta ordonanţă.

Nemodificat

13. 
                                                              Anexa nr.1

PROGRAMUL
STRATEGIC DE DEZVOLTARE A

INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE LA
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL

BUCUREŞTI - OTOPENI

PENTRU PERIOADA 1999 - 2015

Etapa I             01.09.1999 - 31.12.1999
      Aprobare Plan Urbanistic Zonal

Etapa a II-a      01.01.2000 - 31.12.2009
      Desfăşurarea activităţilor premergătoare
realizării Programului strategic de dezvoltare a
infrastructurii aeroportuare.

II.1    01.01.2000 - 31.12.2001
          Elaborare şi aprobare studii de fezabilitate;

Anexele nr.1 şi nr.2 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
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0 1 2 3

II.2    01.01.2002 - 31.12.2003
          Elaborare şi avizare documentaţii tehnico-
economice pentru studiile de fezabilitate
aprobate;

II.3.   01.01.2004 - 31.12.2005
          Achiziţionarea terenurilor necesare
realizării obiectivului de investiţii aprobat;

II.4    01.01.2006 - 31.12.2007
          Asigurarea surselor de finanţare necesare
realizării obiectivului de investiţii;
II.5    01.01.2008 - 31.12.2009
          Obţinerea avizelor, acordurilor şi
autorizaţiilor necesare în vederea demarării
lucrărilor;

Etapa a III-a    01.01.2010 - 31.12.2015
Realizarea lucrărilor din cadrul Programului
strategic de dezvoltare a infrastructurii
aeroportuare.

III.1    01.01.2010 - 31.12.2011
           Dezvoltarea infrastructurii de transport
rutier şi pe calea ferată în vederea asigurării

Punctul II.3 va avea următorul cuprins:
II.3.   01.01.2004 - 31.12.2005
          Achiziţionarea terenurilor necesare
realizării obiectivului de investiţii aprobat şi
scoaterea acestora din circuitul agricol dacă
este cazul;
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accesului în zona de est a Aeroportului
Internaţional Bucureşti - Otopeni;
III.2    01.01.2012 - 31.12.2013
           Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare
necesare prelucrării traficului de pasageri prin
realizarea unui nou terminal şi a sistemului de căi
de rulare şi platforme necesar;
III.3    01.01.2014 - 31.12.2015
           Dezvolarea infrastructurii aeroportuare
necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă
prin realizarea unei platforme multimodale cargo;
          Realizarea unui parc tehnologic "high tech"
pentru dezvoltarea activităţilor conexe
transportului aerian.

14. Art.II - Ordonanţa Guvernului nr.64/1999,
modificată şi completată prin prezenta lege,
va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o
nouă numerotare.

                                          PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR,

                                            István Antal                                                                            Cristian Buzea
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                                                                  RAPORTORI:

Dep.Ioan Bivolaru - PSD-SDU           Dep.Aurelia Vasile - PSD-SDU
Dep.Marin Anton - PNL                Dep.Anca Boagiu - PD
Dep.Aurel Daraban - PSD-SDU                     Dep.Cristian Buzea - PRM
Dep.Dumitru Palade - PRM Dep.Robert Raduly - UDMR
Dep.Ion Rădoi - PSD-SDU Dep.Florentin Sandu - PSD-SDU
Dep.Pavel  Târpescu - PSD-SDU Dep. Ioan Miclea - PRM

Expert: Daniel Bădina
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                                            Anexa 2

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic

de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni

Nr.
crt.

Text OG nr.64/1999
adoptat de Senat

Amendamente respinse Motivaţie

0 1 2 3
1. Alineat nou (21) Scoaterea din circuitul agricol al

terenurilor aflate în perimetrul de
dezvoltare al Aeroportului Internaţional
Bucureşti - Otopeni se va face pentru fiecare
obiectiv de investiţii, numai după aprobarea
acestuia şi obţinerea certificatului de
urbanism.

Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

Prevederea este cuprinsă
în anexa nr.1.

2. Articol nou Art.31 - Raporturile între proprietarii
terenurilor afectate de prevederile
Programului   strategic,  se   stabilesc  şi   se

Modul de stabilire a
relaţiilor cu proprietarii
terenurilor este prevăzut
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0 1 2 3
soluţionează potrivit reglementărilor legale.

Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

în alte reglementări.

                                            PREŞEDINTE,                                                                     SECRETAR,

                                              István Antal                                                                       Cristian Buzea

Expert: Daniel Bădina


