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Nr. 21/ 266 /31.08.2005 
   

 
A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr, 
111/ 2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe 

caile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Cailor Ferate Române 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr, 111/ 2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe 
caile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Cailor Ferate Române, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională, trimis cu adresa nr.PLx  337/29.07.2005. 
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membri Comisiei au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 31 august 2005. 

Proiectul de lege vizează îmbunătăţirea mecanismului de finanţare a infrastructurii feroviare în 
vederea asigurării echilibrului financiar care să permită modernizarea şi reînoirea acesteia; actul 
normativ mai cuprinde un procent echivalent de acoperire a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a 
infrastructurii feroviare comparativ cu infrastructura rutieră, îmbunătăţirea prevederilor cuprinse în 
contractul de activitate încheiat de administratorul infrastructurii feroviare cu instituţiile publice, în 
numele statului, precum şi reglementarea încheierii contractelor de servicii publice între operatorii de 
transport feroviar public de călători, pe de o parte, şi instituţiile publice, în numele statului, pe de altă 
parte. 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 iulie 2005. 

În urma dezbaterilor, membri Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât cu unanimitate de voturi, ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr, 111/ 2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe 
caile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Cailor Ferate Române, să fie avizat, în 
forma adoptată de Senat. 
 
                PREŞEDINTE, 
      Mihai Tudose 
 

         SECRETAR, 
         Vasile Cosmin Nicula 
                                                                                                                 
                                Consilier parlamentar, 
                                                                                                                                           Anca Chiser 

 Expert parlamentar, 
                                                                                                                               Graziella Segărceanu 
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