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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.14/1997 pentru modificarea 

si completarea art.16 din Legea nr.129/1996 privind 
transportul pe căile ferate románe, adoptat de Senat 

la 5 iunie 1997 
 
 

Comisia a fost sesizată în fond pentru dezbaterea si avizarea în procedură de urgenţă a acestui 
proiect de lege, prin adresa cu nr.148/10.06.1997, în conformitate cu prevederile art.86 si art.102 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
  Intrunită în şedinţa din 11 iunie 1997 comisia a examinat proiectul de lege supus dezbaterii 
avánd în vedere avizele favorabile primite numai de la Consiliul Legislativ si de la Comisia pentru buget, 
finanţe si bănci. 
  In urma examinării acestei iniţiative legislative comisia a putut constata următoarele: 
  - Nu contravine prevederilor constituţionale. 
  - In textul adoptat de Senat sunt preluate toate observaţiile si propunerile din avizul 
Consiliului Legislativ. 
  - Potrivit importanţei strategice a transportului feroviar si a necesităţii asigurării urgente a 
fondului pentru întreţinere, reparaţii si modernizării se impune promovarea în procedură de urgenţă a acestui 
proiect de lege. 
  - Reglementările propuse sunt în acord cu legislaţia europeană în domeniu, înscriindu-se în 
cadrul juridic existent al Uniunii Europene în care Románia se va integra. 
  In acest context comisia a hotărát cu majoritate de voturi să acorde aviz favorabil proiectului 
de lege dezbătut si-l propune spre aprobare Camerei Deputaţilor în forma adoptată de Senat. 
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  Vă remitem în anexă Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.14/1995 pentru modificarea si completarea art.16 din Legea nr.129/1996 privind 

transportul pe căile ferate románe, adoptat de Senat la 5 iunie 1997. 
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