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AVIZ  
asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul 
aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană  
şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte,  

şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 
21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a Acordului auxiliar dintre 

Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, 
ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea 

Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii,  
ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua 

parte, Islanda, ca a treia parte şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte,  
semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo 

 
 

Cu numărul PLx.253 din 2 septembrie 2013, Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor a transmis Comisiei pentru politică externă, spre dezbatere şi avizare, 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre 
Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre 
ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a 
patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi 
Oslo, precum şi a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre 
ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a 
treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele 
Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte şi Regatul Norvegiei, ca a patra 
parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo. 

În şedinţa din 10 septembrie 2013, Comisia pentru politică externă a hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege şi transmiterea 
acestuia plenului Camerei, în forma prezentată. 

 

 
                  Preşedinte,          Secretar, 
 
 
               Borbély László        Tocuţ Dan Laurenţiu 
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