
 1

Proces Verbal 
încheiat în şedinţa comisiei din data de 28 septembrie 2010 

 
 

Domnul  Preşedinte Iulian Iancu PSD+PC constată că există cvorum şi 
propune comisiei dezbaterea actelor normative înscrise pe Ordinea de zi, iar 
comisia votează în unanimitate.  

Cu  proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul 
SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor 
costuri externe aferente acestei cote-părţi comisia a fost sesizată pentru dezbatere 
în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Ministerului 
Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna 
deputat Oana Manolescu şi domnii  deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, 
Cristian Burlacu, Matei Brătianu, Nicuşor Păduraru, Mircea Marin, Viorel Balcan, 
Gheorghe Roman şi Clement Negruţ.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea 
proiectului de lege din următoarele considerente: 
-problema plăţii sumelor către Guvernul S.U.A. poate fi rezolvată printr-o 
ordonanţă de urgenţă, având precedent în anul 2000; 
-în proiectul de lege nu sunt prevăzute penalităţile de întârziere, sume care nu ar 
mai putea fi recuperate, ceea ce face proiectul de lege incomplet. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, propunere 
legislativă pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al art.263 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci, care a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Finanţelor Publice.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Robert Negoiţă, Cristian Burlacu, Matei Brătianu, Nicuşor Păduraru, 
Mircea Marin şi Clement Negruţ.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate amânarea 
dezbaterilor cu o săptămână pentru finalizarea unor amendamente la propunerea 
legislativă. 

La punctul 3 al ordinii de zi, Dezbateri asupra memoriului Federaţiei 
Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România. Dezbateri generale pentru 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2006 privind 
siguranţa feroviară (PLx 362/2010) şi proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul feroviar comisia a audiat punctul de vedere al 
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Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România cu privire la 
situaţia existentă în transportul feroviar în scopul de a analiza şi identifica 
măsurile necesare a fi luate atât în plan legislativ cât şi în plan executiv. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Federaţiei 
Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Mircea Toader, Cristian Burlacu, Nicuşor 
Păduraru, Mircea Marin şi Clement Negruţ.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 
continuarea dezbaterii, într-o şedinţă ulterioară, cu selectarea a 3 probleme din 
cele propuse de  Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, 
cu invitarea la următoarea şedinţă a comisiei pe această temă şi a Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, în scopul identificării soluţiilor în plan legislativ 
şi executiv, necesar a fi luate. 

 
 

 
 

Intocmit, 
Expert Parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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