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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2012 

privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională 

de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


 
 

 1

reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, transmis cu adresa nr.P.L.x 

243  din 12 iunie 2012. 
În raport cu  obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
   

 
                    PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
 
                      Iulian Iancu                                             Eugen Nicolăescu                                    
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În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către 

Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., precum și pentru modificarea 

și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind 

transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor 

Ferate Române, transmis cu adresa nr.P.L.x 243  din 12 iunie 2012. 
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 

Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.  
 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 29 mai 2012. 
 Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa 

nr.215 din 20 martie 2012, cu observaţii şi propuneri. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul 
nr.PLx165/13 iunie 2012, respectiv nr.21/119/19 iunie 2012. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare conversia în acţiuni a unor 
sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.”-S.A., în 
vederea echilibrării economico-financiare a societăţii, prin instituirea unor măsuri 
financiare, inclusiv pentru unele societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, cu scopul achitării datoriilor către bugetul de stat şi 
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bugetul asigurărilor de sănătate, precum şi în vederea prevenirii acumulării de noi 
datorii către bugetul consolidat al statului. 

Prin proiect se preconizează modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi 
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Din cauza subfinanţării sistematice a sistemului feroviar, a veniturilor 
insuficiente, la data de 31 decembrie 2011, C.N.C.F.”C.F.R.”-S.A. a înregistrat datorii 
către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi bugetelor fondurilor speciale, 
reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare şi fond de risc în 
valoare de 3.990.000 mii lei. 

Datorită acestor datorii C.N.C.F.”C.F.R.”-S.A. a fost inclusă pe lista 
societăţilor monitorizate de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană, unul 
dintre obiectivele stabilite prin Memorandumul Tehnic de Înţelegere din Guvernul 
Român şi acestea fiind reducerea arieratelor C.N.C.F.”C.F.R.”-S.A. prin „Utilizarea 
majorării de capital aşteptate de la Guvern”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege şi documentele conexe, în şedinţa din 
data de 26 iunie 2012. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege 
şi documentele conexe, în şedinţa din data de 25 septembrie 2012. 

Din numărul total de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci au participat la şedinţă 21 deputaţi, respectiv 20 deputaţi din totalul de 28 de 
membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La dezbaterile Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a participat, în 
calitate de invitat din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Gheorghe 
Gherghina – secretar de stat. 

 
 
 
 
În urma dezbaterilor, membrii celor 2 Comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în acțiuni 

a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." -
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S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății 

Naționale a Căilor Ferate Române în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                          
 
 
 
                    PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
 
                      Iulian Iancu                                             Eugen Nicolăescu          
 
 
 
 
 
 
                       SECRETAR,                                            SECRETAR, 
  
                     Bogdan Ţîmpău                                           Nicolae Bud 
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Consilier parlamentar, Luminiţa Gheorghiu               
Consultant parlamentar, Monica Tudor                                                         
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