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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         Bucureşti, 02.07.2008 
                      Nr.23/322/2007 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Cererii Preşedintelui României de 

reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2007 privind 

reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale 

ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

        
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 Bucureşti, 02.07.2008 

                      Nr.23/322/2007 
 
 

 
R A P O R T  

asupra cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea 
unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV pan european 

supuse modernizării 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată, cu adresa nr.P.L.x 710/2007/2008, cu cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de 
cale ferată aflate pe coridorul IV pan european supuse modernizării. 
  Prin cererea de reexaminare, Preşedintele României solicită eliminarea din art.5 al legii sus menţionate, a 
necesităţii de aprobare prin ordin al ministrului transporturilor a modalităţii de reutilizare sau valorificare a materialelor şi 
pieselor de schimb rezultate în urma lucrărilor de modernizare şi reabilitare a sectoarelor de cale ferată şi menţinerea 
prevederii din Ordonanţa Guvernului nr.32/2007, respectiv aprobarea modalităţii de reutilizare a materialelor şi pieselor 
de schimb, prin dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. 
  Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea 
unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV pan european supuse 
modernizării, a fost examinată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2008, care a adoptat proiectul de lege prin care se 
propune abrogarea art.5 din legea trimisă la promulgare. 
  Cererea de reexaminare a Legii a fost examinată în şedinţa comisiei din data de 1 iulie 2008. 
  La lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 22 membri ai comisiei. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 
adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor 
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aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV pan european supuse 
modernizării, cu amendamente admise. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

A M E N D A M E N T E      A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul Legii pentru aprobarea  
O.G. nr.32/2007, trimis la promulgare 

Text adoptat de Senat  
în urma reexaminării 

Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1 LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.32/2007 privind 

reglementarea unor aspecte legate 
de lucrările de modernizare a 

sectoarelor de cale ferată aflate pe 
coridorul IV pan european supuse 

modernizării 
 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.32/2007 privind 
reglementarea unor aspecte legate de 

lucrările de modernizare a 
sectoarelor de cale ferată aflate pe 
coridorul IV pan european supuse 

modernizării 
 

Nemodificat  

2 Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.32 din 1 
august 2007 privind reglementarea 
unor aspecte legate de lucrările de 
modernizare a sectoarelor de cale 
ferată aflate pe coridorul IV pan 
european supuse modernizării, 
adoptată în temeiul art.1 pct.II.2 din 
Legea nr.266/2007 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, publicată în  Monitorul  
Oficial   al  României, Partea I, 
nr.543 din 9 august 2007, cu 
următoarele modificări: 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.32 din 1 august 2007 
privind reglementarea unor aspecte 
legate de lucrările de modernizare a 
sectoarelor de cale ferată aflate pe 
coridorul IV pan european supuse 
modernizării, adoptată în temeiul 
art.1 pct.II.2 din Legea nr.266/2007 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, publicată în  
Monitorul  Oficial   al  României, 
Partea I, nr.543 din 9 august 2007, 
cu următoarele modificări: 
 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.32 din 1 
august 2007 privind reglementarea 
unor aspecte legate de lucrările de 
modernizare a sectoarelor de cale 
ferată aflate pe coridorul IV pan 
european supuse modernizării, 
adoptată în temeiul art.1 pct.II.2 
din Legea nr.266/2007 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, publicată în  Monitorul  
Oficial   al  României, Partea I, 
nr.543 din 9 august 2007, cu 
următoarea modificare: 
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0 1 3 4 5 
3 1. Titlul ordonanţei va avea 

următorul cuprins: 
ORDONANŢĂ 

privind reglementarea unor aspecte 
legate de lucrările de modernizare a 
sectoarelor de cale ferată aflate pe 
coridorul IV pan european supuse 

modernizării şi reabilitării 
 

1. Titlul ordonanţei va avea 
următorul cuprins: 

ORDONANŢĂ 
privind reglementarea unor aspecte 
legate de lucrările de modernizare a 
sectoarelor de cale ferată aflate pe 
coridorul IV pan european supuse 

modernizării şi reabilitării 
 

Nemodificat  

4  
 
Art.5. – Modalităţile de reutilizare 
sau valorificare, după caz, a 
componentelor prevăzute la art.4 se 
propun de directorul general al 
Companiei Naţionale de Căi Ferate „ 
C.F.R.” – S.A. şi se aprobă prin ordin 
al ministrului Transporturilor. 
 

 
 
Articolul 5 se abrogă. 

Articolul 5 va avea 
următorul cuprins: 
Art.5. – Modul de reutilizare 
a componentelor prevăzute 
la art.4 se aprobă, cu 
respectarea prevederilor 
legale în vigoare, prin 
dispoziţie a directorului 
general al Companiei 
Naţionale de Căi Ferate „ 
C.F.R.” – S.A. 
 

 

 
 
 

                                 PREŞEDINTE,                                                                       SECRETAR, 
 
                                   Iulian Iancu                                                                          Aurelia Vasile 

 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Daniel Bădina 
Isabela Robe 
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