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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme 
privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în Traficul Internaţional Feroviar 
(CUI)", a "Regulilor uniforme privind Validarea Normelor Tehnice şi Adoptarea 

Prescripţiilor Tehnice Uniforme aplicabile Materialului Feroviar destinat utilizării 
în Trafic Internaţional (APTU)" şi a "Regulilor uniforme privind Admiterea 

Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internaţional (ATMF)", cuprinse 
în Apendicele E, F şi respectiv G la Convenţia privind transporturile internaţionale 

feroviare (COTIF) 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind 
declararea neaplicării "Regulilor uniforme privind Contractul de Utilizare a 
Infrastructurii în Traficul Internaţional Feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind 
Validarea Normelor Tehnice şi Adoptarea Prescripţiilor Tehnice Uniforme aplicabile 
Materialului Feroviar destinat utilizării în Trafic Internaţional (APTU)" şi a "Regulilor 
uniforme privind Admiterea Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în Trafic 
Internaţional (ATMF)", cuprinse în Apendicele E, F şi respectiv G la Convenţia privind 
transporturile internaţionale feroviare (COTIF), trimis cu adresa nr. PL- x 525 din 3 
septembrie  2007 şi înregistrat sub nr. 31/887 din  4 septembrie  2007. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este  prima Cameră  sesizată.  
              În temeiul  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din          
11   septembrie  2007. 
   Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea  de  motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu  nr.579 din  7 mai  2007.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.   

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
                     PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
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