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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 CAMERA DEPUTAŢILOR                                                   

                            
          COMISIA JURIDICĂ, 
   DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

             Bucureşti, 4 mai 2022 
            Nr.4c-13/318/2022 
            PLx 220/2022 

 
 

A V I Z  
asupra 

proiectului de Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanţa Guvernului 
nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii 

aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanţa 
Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti, trimisă 
cu adresa nr. PLx 220 din 26 aprilie 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi sub nr.4c-13/318 din 27 aprilie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.11 la 
Ordonanţa Guvernului nr.64/1999. Potrivit expunerii de motive, se preconizează 
modificarea calendarului de implementare prin mutarea subetapei II.4. în cadrul Etapei a 
III-a a proiectului, respectiv cea a realizării lucrărilor, şi actualizarea calendarului de 
implementare a Programului strategic prevăzut în anexa nr.11 la Ordonanţa Guvernului 
nr.64/1999 prin decalarea cu 6 ani a următoarei etape principale (Etapa a III-a). 

În şedinţa din data de 4 mai 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiecctul de 
lege supusă avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consililui Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, să acorde propunerii legislative, un aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
                     
              VICEPREŞEDINTE                                                SECRETAR 

 
            Eduard Andrei  POPICĂ                                     Ladányi László-Zsolt
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