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Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol  unic.  -  Anexa  nr.  11 la  Ordonanța  Guvernului  nr.  64/1999  pentru  aprobarea

Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional

Bucureşti-Otopeni, publicată  în  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.  405  din  26  august  1999,

aprobată cu modificări prin  Legea  nr. 220/2002,  cu modificările și completările ulterioare,

se  modifică  și  se  înlocuieşte  cu  anexa care  face  parte  integrantă  din  prezenta  lege.

PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE
SENATULUI

Ion-Marcel CIOLACU

act:39193%20-1


Anexa la Legea nr. …../……………..

“Anexa nr. 11

PROGRAM  STRATEGIC

de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional

Henri Coandă - Bucureşti pentru perioada 2007 – 2027

Etapa I 
1 martie 2007- 31 decembrie 2014 
Aprobarea Planului urbanistic zonal 

Etapa a II-a 
1 martie 2007 - 31 decembrie 2021
Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a
infrastructurii aeroportuare:
 
II.1 . 1 martie 2007 - 31 decembrie 2018
Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate; 
II.2 . 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2019
Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate
aprobate; 
II.3 . 1 iulie 2009 - 31decembrie 2020
Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea
acestora din circuitul agricol, dacă este cazul; 
II.4 . 1 iulie 2010 - 31 decembrie 2023
Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor. 

Etapa a III-a 
1 ianuarie 2014 - 2027
Realizarea  lucrărilor  din  cadrul  Programului  strategic  de  dezvoltare  a  infrastructurii
aeroportuare:

III.1 . 1 ianuarie 2014 - 2027
Dezvoltarea infrastructurii  aeroportuare necesare prelucrării  traficului  de pasageri  prin
realizarea unui nou terminal în zona de est, şi a sistemului de căi de rulare şi platforme
necesar;
III.2 . 1 ianuarie 2017 - 2027 
Dezvoltarea 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.”


