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MARŢI, 5 aprilie  2005 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a 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. (PLx 

118/30.03.2005).                                                                                                 

           2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 23 de membrii. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului: domnul 

Alexandros Galiatatos - secretar de stat, domnul Vasile Olievshi – director şi doamna Ortansa Munteanu - 

director, şi reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice : doamna Constanţa Popescu - şef serviciu. 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 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. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a susţinut necesitatea 

aprobării prezentului act normativ. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a menţionat faptul că, în 

vederea armonizării legislaţiei naţionale cu cea comunitară este necesară 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, republicată. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a spus că, actul normativ 

propus spre adoptare preia în totalitate prevederile aplicabile ale Directivei nr. 2004/51/CE şi, în principal 

se referă la: 

       - reglementarea contractului de acces pe infrastructura feroviară, care trebuie să conţină condiţii 

nedescriminatorii şi transparente;  
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- deschiderea accesului operatorilor de transport feroviar străini şi grupurilor internaţionale 

începând cu data aderării României la Uniunea Europeană în scopul exploatării oricărui tip de serviciu de 

transport feroviar de marfă. În România există o bună experienţă în privinţa deschiderii pieţei pentru 

operatorii interni de transport feroviar, începând cu anul 1999, în conformitate cu prevederile directivelor 

europene: până în prezent au fost licenţiaţi pe lângă cei doi operatori naţionali de transport feroviar, 

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ,,C.F.R. Marfă’’ – S.A. şi Societatea Naţională de 

Transport Feroviar de Călători ,,C.F.R. Călători ’’ – S.A., şi un număr de peste 20 operatori de transport 

feroviar cu capital privat, care contribuie la încurajarea concurenţei pe această piaţă; 

- accesul nediscriminatoriu şi transparent la infrastructură şi fuziunea de servicii în terminalele şi 

porturile legate de activităţile de transport feroviar, inclusiv servicii de transport internaţional feroviar de 

marfă şi servicii de transport combinat internaţional de marfă, care deservesc sau este posibil să 

deservească mai mult de un client final, iar în acest cadru solicitările operatorilor de transport feroviar pot 

fi supuse unor restricţii numai dacă există alternative viabile pe calea ferată în condiţii de piaţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, ca 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, să fie avizat în forma adoptată de Senat. 

 

Miercuri, 6 aprilie 2005 

1.Dezbaterea şi studiul proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

meşteşugăreşti. (PL 197/1998).                                                                                                                                     

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

Joi,  7 aprilie 2005 

1.Dezbaterea şi studiul legii privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. (PL 

197/1998).                                                                                                                                   

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

  PREŞEDINTE, 

   Mihai TUDOSE 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin NICULA    
                                                                                                                                         Consilier parlamentar, 

                        Anca Chiser   

                   Expert parlamentar, 

                                                                                                                                         Graziella Segărceanu  
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