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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 614.8091.  Fax : 613.6643.

                                                             Bucureºti, 06.10.1998.
                                                                                                  Nr.  424/97/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAÞILOR

DOMNULUI PRE ªEDINTE
ION DIACONESCU

Vã remitem în anexã Raportul asupra dezbaterii ºi avizãrii pe fond a

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.40/1997 pentru

modificarea ºi completarea Legii nr.129/1996 privind transportul pe cãile ferate române.

Acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

         PRE ªEDINTE,                                    SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                                  Ioan Bivolaru

  Exp.parlam.
  Titu Prodan
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R A P O R T
asupra dezbaterii ºi avizãrii pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanþ ei Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii

nr.129/1996  privind transportul pe cãile ferate române,
adoptat de Senat în ºedinþ a din 16 septembrie 1997

Cu adresa nr.280/25.09.1997 de la Cabinetul Preºedintelui, comisia noastrã
a fost sesizatã în fond pentru dezbaterea ºi avizarea acesui proiect de lege, în
conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, cu avizul
favorabil al Consiliului Legislativ.

Cu ocazia primei dezbateri generale, în ºedinþa din 1 oct.1997, comisia a
desemnat dintre deputaþi raportorii, potrivit art.52 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor ºi, conform art.61 din acelaºi Regulament, s-au solicitat ºi s-au primit de la
comisiile de specialitate avizele favorabile, fãrã amendamente, pânã la data de
15.10.1997.

Urmare examinãrii întregului pachet de legi din domeniul transporturilor,
primit la comisie la aceeaºi datã, comisia a stabilit în ºedinþa din 05.11.1997 ca
dezbaterea proiectului de Lege pentru adoptarea Ordonanþei Guvernului nr.40/1997 sã
fie programatã dupã adoptarea de cãtre Parlament a urmãtoarelor proiecte de lege:

1. proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanþei Guvernului nr.19/1997
privind transporturile, lege cadru cu principii ºi reglementãri general valabile pentru
celelalte legi specifice fiecãrui mod de transport: feroviar, rutier, naval ºi aerian.

2. Proiectul de Lege privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al
acesteia ºi proiectul de Lege privind regimul concesiunilor, cu reglementãri invocate în
ordonanþa supusã examinãrii.
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Întrunitã în ºedinþa din 15.09.1998, dupã adoptarea în Parlament a
proiectelor de lege susmenþionate, fiind îndeplinite condiþiile pentru dezbaterea ºi
avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.40/1997,
comisia a constatat cã în Monitorul Oficial al României nr.254 din 8 iulie 1998
Guvernul a publicar Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.12privind transporturile pe
cãile ferate române ºi reorganizarea S.N.C.F.R., cu acelaºi obiect de reglementare ºi
care abrogã în articolul final atât Ordonanþa Guvernului nr.40/1997, cât ºi Legea
nr.129/1996.

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.12/1998, cu o altã iniþiativã
legislativã pentru aprobare, se aflã pe ordinea de zi la Senat, urmând ca dupã adoptare
sã fie remisã ºi Camerei Deputaþilor.

În acest context, comisia a hotãrât neacordarea avizului favorabil
proiectului de lege supus dezbaterii ºi-l propune Camerei Deputaþilor pentru respingere.

        PRE ªEDINTE,                                  SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                               Ioan Bivolaru
         

  Exp.parlam.
  Titu Prodan


