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RAPORT  
asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2012 privind 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul 

 
 
  În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi este sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PL-x 161 din 29 mai 2012, 
înregistrat cu nr.31/378 din 30 mai 2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 21 mai 2012, în condiţiile art.115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 
art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale 
în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul, în sensul prevederii drept 
contravenţii a unor noi fapte, precum şi al majorării limitelor amenzii. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform adresei cu nr.65 din 24 ianuarie 2012.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Valentin Preda – secretar de stat şi doamna 
Carmen Pop – şef serviciu. Domnul secretar de stat a susţinut adoptarea proiectului de 
lege în forma iniţiatorului – Guvernul României, formă adoptată de Senat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 19 mai 2012.  
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Din numărul total de 23 membri ai  Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, au participat la dezbateri 17 deputaţi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.3/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în 
operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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