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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                        Bucureşti, 06.04.2005
              Nr.23/42/2004

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,

republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru

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, primit cu nr.P.L.-X 118 din 30 martie 2005.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face

parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru 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

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,

republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.P.L.-X 118 din

30 martie 2005, pentru avizare şi dezbatere în fond, în procedură de urgenţă,

cu termen de depunere a raportului 7 aprilie 2005, cu proiectul de Lege pentru

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.

Proiectul de lege a fost emis pentru preluarea în legislaţia naţională a

unor prevederi ale Directivei Uniunii Europene nr.2004/51/29/04/2004, care se

referă la accesul operatorilor de transport feroviar străini la infrastructura feroviară

naţională, o dată cu aderarea României la Uniunea Europeană.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu

nr.157 din 2 martie 2005.

Proiectul de lege a fost adoptat Senat, în şedinţa din 29 martie 2005.
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Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru politică

economică, reformă şi privatizare, cu nr.21/111 din 5 aprilie 2005, în forma

adoptată de Senat.

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa comisiei din data de 6

aprilie 2005.

La lucrările comisiei au participat 23 de deputaţi din totalul de 23 de

deputaţi membri ai comisiei.

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului

secretar de stat Alexandros Galiaţatos.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,

să avizeze favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de Senat.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face

parte din categoria legilor organice.

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată,

Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.

                       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR,

                    Dan Ioan Popescu                                    Aurelia Vasile

Expert,
Daniel Bădina
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