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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului de 
garanție între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 
semnat la București, la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a 
obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei 
Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, cu care comisia noastră a fost 
sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. PLx8/2013 din 5 februarie 2013. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Radu RUŞANU  
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție între România  
și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București,  
la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor  

aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei  
Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. și Banca Europeană pentru  

Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro 
 
 

 
Cu adresa nr. PLx 8/2013 din 5 februarie 2013, Biroul Permanent conform 

art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție între România și 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 
noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente 
Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi 
Ferate „CFR” S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare 
de până la 175.000.000 euro. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ. 
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Acordului de garanție între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, semnat la București, la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în 
proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea 
financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. și Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro. 

Acordul reprezintă o înţelegere internaţională bilaterală care nu intră sub 
incidenţa Legii nr. 590/2003 privind tratatele, fiindu-i aplicate prevederile Ordonanței 
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de urgenţă nr.  64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului 
Transporturilor domnul Septimiu Buzaşu  - secretar de stat. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 31 deputaţi din 
totalul de 31 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat în majoritate de voturi. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Senatului. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție între 
România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 
București, la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a 
obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei 
Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, în şedinţa din data de                
12 februarie 2013, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma prezentată de Guvern. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Radu RUŞANU 

SECRETAR, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa        

        


