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Vă înaintăm alăturat Raportul la proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare 
privind transportul combinat internaţional si a Acordului între Guvernul 
României si Guvernul Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului 
feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997. 

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele transmise 
de următoarele comisii: 

1. Comisia juridică, de disciplinăsi imunităţi; 
2. Comisia pentru politicăexternă. 

 
 
 
 
 
                        PRESEDINTE,                           SECRETAR, 
 
                     Dan Ioan Popescu                        Istvan Antal 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României si Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat 

internaţional si a Acordului între Guvernul României si Guvernul 
Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat 

 prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997 
 
 

Cu adresa nr.256/15.09.1997 Biroul Permanent al Camerei 
Deputatilor, în conformitate cu art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a 
sesizat Comisia pentru industrii si servicii cu dezbaterea si avizarea pe fond a 
proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si 
Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internaţional si a 
Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind 
desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la 
Budapesta la 12 martie 1997. 

In urma dezbaterii proiectului de lege mai sus menţionat, în şedinţa 
din 14.10.1997, avánd în vedere si avizele favorabile primite de la Comisia 
juridică, de disciplinăsi imunităti, Comisia pentru politicăexternăsi Consiliul 
legislativ, comisia a hotărát ca proiectul de lege săfie supus dezbaterii si  
adoptării în plenul Camerei Deputaţilor, cu amendamente admise de comisiei si 
prezentate în anexa 

Conform art.74 alin.2 din Constituţia Romániei proiectul are 
caracter de lege ordinară. 
 

 
  
                        PRESEDINTE,                           SECRETAR, 
 
                     Dan Ioan Popescu                        Istvan Antal
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                                                                                                                                            Anexă 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
la proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii 

 Ungare privind transportul combinat internaţional si a Acordului între Guvernul României si  
Guvernul Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera 

 de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial al proiectului de lege Text propus la proiectul de lege Motivaţie 

1. Art.2 – Se ratifică acordul încheiat 
între Guvernul Romániei si Guvernul 
Republicii Ungare privind desfăşurarea 
traficului feroviar realizat prin frontiera de 
stat, semnat la Budapesta la 12 martie 
1997. 

 

Art.2 – Se ratifică acordul între 
Guvernul Romániei si Guvernul 
Republicii Ungare privind desfă-şurarea 
traficului feroviar realizat prin frontiera 
de stat, semnat la Budapesta la 12 martie 
1997. 

 

Acordul este semnat si nu 
încheiat de către Guvernul 
Romániei. 

Prin simetrie, să se 
folosească aceeaşi formulă 
ca la ART.1 din lege. 

2. Alineat nou la art.2. Alin.nou: 
“Románia nefiind parte la 

“Convenţia de la Viena cu privire la 
dreptul tratatelor” din 23 mai 1969, se va 
supune prevederilor respective dacă 
acestea sunt cuprinse explicit în cadrul 
Acordului. 

 

Románia nu este parte la 
Convenţia respectivă si, în 
consecinţă, nu se poate 
angaja din iniţiativa 
Guvernului la prevederile 
acestei Convenţii, care pot fi 
preluate doar explicit prin 
acordul părţilor. 
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Nr. 
crt. 

Textul iniţia al acordului Textul propus al acordului Motivaţie 

3. Art.17 – Expediţii poştale 
Predarea expediţiilor poştale prin 

frontiera de stat se face în baza acordurilor 
si reglementărilor din Convenţia 
Universală a Poştelor sau în baza 
înţelegerilor încheiate între organele 
poştale ale Părţilor Contractante. 

 

Art.17 – Expediţii poştale 
Predarea expediţiilor poştale prin 

frontiera de stat se face în baza 
acordurilor si reglementărilor din 
Convenţia Poştală Universală sau în 
baza înţelegerilor încheiate între 
organele poştale ale Părţilor 
Contractante. 

 

La Congresul Uniunii 
Poştale Universale (unde si 
Ungaria este membră) s-a 
hotărát denumirea de 
Convenţia Poştală Univer-
sală. 

 
  

                                                                                                             
       
 
                                         PRESEDINTE,                                                       SECRETAR, 
  
                                     Dan Ioan Popescu                                                     Istvan Antal 
 
 
 
 


