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 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului  de Lege privind 

acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a 

Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare 

(OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind 

transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G 

(ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980, transmis Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură pentru dezbatere şi avizare pe fond, cu adresa nr. PL-x.16/2020 din 17 

februarie 2020. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Marius Bodea  
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PL-x. 16/2020 

 

 

 

R A P O R T    

 asupra proiectului  de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea 

de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind 

transporturile internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 

29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare 

(COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 

1980 

 

În conformitate cu prevederile art.94  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul  de Lege 

privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării 

Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale 

feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la 

Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D 

(CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980, transmis cu adresa 

nr. PL-x.16/2020  din 17 februarie 2020. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare, iar prima Cameră sesizată 

este Camera Deputaţilor. 

  Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ prin avizul nr. 

32/21.01.2020.   

  Comisia pentru politică externă a avizat favorabil actul normativ, cu 

unanimitate de voturi, în şedinţa din data de 25 februarie 2020, prin avizul nr. 4c-

16/9/2020. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în şedinţa din 2  

aprilie 2020. 

              Lucrările ședinței din data de 2 aprilie 2020 s-au desfășurat online. 

tel:021.316.0337
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
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              La lucrările comisiei au fost prezenţi  deputaţii conform listei de prezenţă. 

    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acceptarea amendamentelor la 

Convenția privind transporturile internaționale feroviare(COTIF) semnată la Berna, la 9 

mai 1980 și la anexele D (CUV), F (APTU) și G(ATMF), astfel cum au fost adoptate la 

cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Interguvernamentale privind 

transporturile internaționale feroviare (OTIF), desfășurată la Berna, în perioada 29-30 

septembrie 2015. 

     

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură au hotărât, cu unanimitate de voturi,adoptarea  actului 

normativ. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

 

                            Marius Bodea                                        Vasile Achiței 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


