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Bucure”ti, 27 octombrie 1999
Nr: 223/XVIII/3  

A V I Z
asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.73/1999
privind aprobarea continuªrii lucrªrilor ”i a finanþªrii obiectivului de investiþii
"Dezvoltarea ”i modernizarea aeroportului internaþional Bucure”ti-Otopeni"
”i pentru aprobarea garantªrii unui credit în favoarea Companiei Naþionale

"Aeroportul Internaþional Bucure”ti-Otopeni" S.A.

˛n conformitate cu prevederile art.86 ”i 102 din Regulamentul Camerei

Deputaþilor, comisia noastrª a fost sesizatª, în procedurª de urgenþª, cu adresa nr.412 din 18

octombrie 1999 pentru dezbaterea ”i avizarea acestui proiect de Lege.

˛n cadrul ”edinþei din data de 27 octombrie 1999, comisia a examinat proiectul

de lege supus dezbaterii ”i a hotªrât avizarea favorabilª a actului normativ cu un

amendament respins, care face parte integrantª din prezentul aviz.

Prin obiectul ”i cuprinsul ei, proiectul de lege face parte din categoria legilor

ordinare.

p.PRE“EDINTE, SECRETAR,

    Barbu Piþigoi  Ioan Bivolaru

   Expert,
Viorel Buda.
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                                                                                                       Anexa nr.1 

A M E N D A M E N T E      R E S P I N S E  
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/1999 

privind aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii 
"Dezvoltarea şi modernizarea aeroportului internaţional Bucureşti-Otopeni" 
şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale 

"Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" S.A. 
 Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus 
 

Motivaţie 

0 1 2 3 
 Art.1 : 

Se aprobă continuarea şi finanţarea 
lucrărilor, faza a II-a, în valoare total  de 
55.674.121 EURO, la obiectivul de 
investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului internaţional Bucureşti-
Otopeni", obiectiv la cheie, având ca 
antreprenor general ROMAIRPORT 
S.C.arl.  

Art.1 : 
Se aprobă continuarea şi finanţarea 

lucrărilor, faza a II-a, în valoare total  de 
55.674.121 EURO, la obiectivul de investiţii 
"Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului 
internaţional Bucureşti-Otopeni", obiectiv la 
cheie.  

Dep.Dan Nica. 

Într-un act legislativ nu 
poate fi nominalizată o societate 
comercială. Caracterul legii este 
general, şi nu particular. Poate da 
naştere la interpretări potrivit 
cărora s-a emis o lege pentru o 
societate comercială anume. 

 
p.PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
Barbu Piţigoi                          Ioan Bivolaru 

Expert  parlamentar, 
    Viorel Buda 

 


