
 

 0 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
       Bucureşti, 13.10.2003 

                         Nr.23/135/2000 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, vă 
înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente 
specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate 
prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România". 
  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
        
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

    
                

Bucureşti, 13.10.2003 
                                                                                      Nr.23/135/2000 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea 

transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea  

Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 
 

  1. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a 
fost sesizată, cu adresa nr.232 din 23 mai 2000, pentru avizare şi dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de 
drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile 
comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România". 
  Conform programului de restructurare şi modernizare a Regiei Autonome "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România", au fost externalizate activităţile de reparaţii şi întreţinere periodică a drumurilor naţionale. Pe 
baza împrumutului acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, au fost achiziţionate 
echipamente şi utilaje specifice sectorului de drumuri care, pe măsura achiziţionării, au fost transferate cu plată la 
societăţile comerciale desprinse din Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor". Ca urmare a achiziţionării 
de noi echipamente şi utilaje, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2002, aprobată prin Legea nr.660/2002, 
anexele la Ordonanţa Guvernului nr.111/1999 au fost modificate şi completate în mod corespunzător. 
  Ordonanţa a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.878 din 28 august 1999. 
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  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.371/21.06.2000 şi de 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.232/25.05.2000. 
 
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
  3. Potrivit prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa din data de 9 octombrie 2003. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
 
  4. La dezbateri au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 25 de membri ai comisiei. 
  Raportul asupra proiectului de lege a fost adoptat în unanimitate. 
 
  5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 mai 2000. 
  În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii propune admiterea cu modificări a proiectului de 
lege. 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

Comisia pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text O.G. nr.111/1999 
cu modificările şi completările introduse prin O.U.G. 

nr.110/2002, aprobată prin Legea nr.660/2002 
 

Amendamente admise Motivaţie 

0 1 2 3 
1. LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.111/1999 
privind reglementarea transferului unor echipamente 

specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din 

Nemodificat  
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împrumutul acordat de Banca Europeană pentru  
 

0 1 2 3 
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, către 

societăţile comerciale înfiinţate prin 
reorganizare Regiei Autonome 

"Administraţia Naţională a Drumurilor  
din România" 

 
 

  

2. Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.111 din 30 august 1999 
privind reglementarea transferului unor 
echipamente specifice sectorului de 
drumuri, achiziţionate din împrumutul 
acordat de Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, către 
societăţile comerciale înfiinţate prin 
reorganizare Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor 
din România", emisă în temeiul art.1 lit.H 
pct.4 din Legea nr.140/1999 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.426 din 
31 august 1999. 
 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.111 din 30 august 1999 
privind reglementarea transferului unor 
echipamente specifice sectorului de 
drumuri, achiziţionate din împrumutul 
acordat de Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, către 
societăţile comerciale înfiinţate prin 
reorganizare Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor 
din România", emisă în temeiul art.1 lit.H 
pct.4 din Legea nr.140/1999 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.426 din 
31 august 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu următoarea 
modificare: 
 
 

 

3.                      
 Anexa nr.5 se modifică după cum  
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0 1 2 3 
 
 
 
             
                       Denumire          Preţ  unitar        Cantitate      Valoare (lei) 
___________________________________________________________ 
Contract       
4935/1998 
 
                     Echipamente 
                    Compactor pe  
                    pneuri VP 200     622649649.00         2         1245299298.00 
 
 

urmează: 
 
                         Denumire          Preţ  unitar      Cantitate      Valoare (lei) 
___________________________________________________________ 
Contract       
4935/1998 
 
                     Echipamente 
                    Compactor pe  
                     pneuri VP 200     641125479.00         2        1282250958.00 
 

 
 
 
 
 
                                   PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 
 
                                     István Antal                                                                      Aurelia Vasile 
 
 
 
 

RAPORTORI: 
      Dep.Ioan Bivolaru � PSD Dep.Ioan Miclea � PRM 
      Dep.Aurelia Vasile � PSD Dep.Dumitru Palade � PRM 
      Dep.Marin Anton � PNL Dep.Robert Raduly � UDMR 
      Dep.Anca Boagiu � PD Dep.Ion Rădoi � PSD 
      Dep.Cristian Buzea � PRM Dep.Florentin Sandu � PSD 
      Dep.Aurel Daraban � PSD Dep.Istvan Erdei � UDMR 
      Dep.Pavel Târpescu � PSD 
 
Expert, 
Daniel Bădina 
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