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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
retragerea declaraţiei prevăzută prin Legea nr.309/2007 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 precripţiilor tehnice uniforme aplicabile 
materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internaţional (APTU) şi a 
Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului destinat a fi utilizat în 
traficul internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la 
Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la 
Berna la 9 mai 1980 şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele 
aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009), transmis 
cu adresa nr.P.L.x 290 din 3 septembrie 2012. 

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Camera 
decizională pentru acest proiect de lege este Senatul, Camera Deputaţilor fiind prima 
Cameră sesizată. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru retragerea declaraţiei prevăzută prin Legea nr.309/2007 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 precripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat 

în traficul internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului destinat a fi utilizat în traficul 
internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare 
(COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a 

sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009) 
 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia 
pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru retragerea declaraţiei prevăzută prin Legea nr.309/2007 
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 precripţiilor tehnice uniforme aplicabile 
materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a 
materialului destinat a fi utilizat în traficul internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E,F şi, respectiv, G la Convenţia privind 
transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au 
fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009), transmis cu adresa nr.P.L.x 290 din 3 septembrie 
2012 şi înregistrat la comisie sub nr.23/176/2012. 
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Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de 
lege este Senatul. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.582 din 19 iulie 2012, cu observaţii şi propuneri. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică externă. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare retragerea declaraţiei prevăzută prin Legea nr.309/2007 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 precripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în 
traficul internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului destinat a fi utilizat în traficul internaţional 
(ATMF), cuprinse în apendicele E,F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la 
Berna la 9 mai 1980 şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire 
(Berna 2009). 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 11 
septembrie 2012. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei. 
La dezbateri au participat, din partea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Lucian Iliescu – secretar de stat, 

domnnul Stancu Marin – consilier şi doamna Carmen Pop – şef serviciu. 
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege pentru retragerea declaraţiei prevăzută prin Legea nr.309/2007 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 precripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internaţional 
(APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului destinat a fi utilizat în traficul internaţional (ATMF), cuprinse în 
apendicele E,F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi 
pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009), cu 
amendamente admise, prevăzute în anexă. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 
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Anexă 
A M E N D A M E N T E   A D M I S E 

 
 

Nr. 
Crt. 

Texrt proiect de lege Text propus de comisie Motivaţia 

0 1 2 3 
1 LEGE 

pentru retragerea declaraţiei prevăzută prin Legea nr.309/2007 
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 precripţiilor tehnice uniforme aplicabile 
materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internaţional 

(APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a 
materialului destinat a fi utilizat în traficul internaţional (ATMF), 
cuprinse în apendicele E,F şi, respectiv, G la Convenţia privind 

transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna 
la 9 mai 1980 şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost 

ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire 
(Berna 2009) 

 

Nemodificat  

2 Art.1. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, România 
retrage declaraţia prevăzută prin Legea nr.309/2007 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 
precripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar 
destinat a fi utilizat în traficul internaţional (APTU) şi a Regulilor 
uniforme privind admiterea tehnică a materialului destinat a fi 
utilizat în traficul internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele 
E,F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile 
internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.793 din 22 
noiembrie 2007. 

Nemodificat  

 3
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0 1 2 3 
3 Art.2. – Se ratifică anexele cuprinse în apendicele E, 

F şi G la Convenţia privind transporturile 
internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 
9 mai 1980, ca urmare a semnării Acordului pentru 
aderarea Uniunii Europene la Convenţia privind 
transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 
data de 23 iunie 2011, astfel cum au fost ele aprobate 
la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire 
(Berna 2009), prevăzute în anexele nr.1-3, care fac 
parte integrantă din prezenta lege. 
 

Art.2. – Se ratifică apendicele E, F şi G la Convenţia 
privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), 
semnată la Berna la 9 mai 1980, ca urmare a semnării 
Acordului pentru aderarea Uniunii Europene la Convenţia 
privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) 
din data de 23 iunie 2011, astfel cum au fost ele aprobate 
la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire 
(Berna 2009), prevăzute în anexele nr.1-3, care fac parte 
integrantă din prezenta lege. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Convenţia privind 
transporturile 
internaţionale feroviare 
(COTIF) are în cuprins 7 
apendice din care se 
modifică numai 
apendicele E. F şi G, 
care fac obiectul 
ratificării. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Ioan Bivoalru 
Consultant parlamentar, 
Monica Tudor 
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