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BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenţia 
internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 
13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, 
şi a Protocolului adiţional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind 
tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV (Dispoziţii privind sistemul 
comun de tarife de rută) la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa 
navigaţiei aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 
iunie 1997,trimis comisiei pentru examinare în  fond, cu adresa nr.86 din 29 martie 1999. 

Proiectul de lege a fost trimis la comisie în procedură normală, iar la 
întocmirea raportului s-au avut în vedere următoarele avize trimise de: 

- Comisia pentru politică externă; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
- Consiliul Legislativ. 
 

 
           PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
 
        Dan Ioan Popescu                                Istvan Antal 

       
 
 
Exp.parlam. 
Viorel Buda  
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1999 

pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenţia internaţională privind 
cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 
1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, şi a 

Protocolului adiţional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind 
tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV (Dispoziţii privind sistemul 

comun de tarife de rută) la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru 
siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la 

Bruxelles la 27 iunie 1997 
 

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenţia internaţională 
privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 
1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, şi a 
Protocolului adiţional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele 
de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV (Dispoziţii privind sistemul comun de 
tarife de rută) la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei 
aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 
1997,trimis comisiei pentru examinare în  fond, cu adresa nr.86 din 29 martie 1999,  
comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare în forma 
prezentată de Senat. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituiţia României, proiectul de lege prezentat 
spre dezbatere şi avizare pe fond are caracter de lege ordinară. 
 

            PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 

         Dan Ioan Popescu                                 Istvan Antal 
 
Exp. Parlam. 
Viorel Buda 

 


