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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea
unor măsuri financiare pe anul 2007, transmis, spre dezbatere şi avizare în fond, în
procedură de urgenţă, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci, cu adresa nr. PL.x 37/2008.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României,
republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Iulian Iancu

Aurel Gubandru
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2007 privind
aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare în
fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor
măsuri financiare pe anul 2007, transmis cu adresa nr. PL.x.37 din 13 februarie 2008, înregistrată la comisii cu numerele
23/36 din 14 februarie 2008, respectiv, 22/27 din 14 februarie 2008.
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11 februarie
2008.
La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil nr. 1541/2007 al Consiliului
Legislativ.
Ordonanţa de urgenţă nr.133/2007 a fost emisă pentru aprobarea plăţii sumelor restante de 21.373 mii lei
reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă lucrărilor executate în anul 2006 pentru reabilitarea infrastructurii şi
suprastructurii feroviare pe secţiunea Bucureşti – Câmpina, evitându-se plata unor penalizări de către Compania Naţională
de Căi Ferate „C.F.R. – S.A.”, precum şi blocajul financiar al societăţilor de construcţii care au executat lucrări pe sectorul
feroviar respectiv.
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La dezbaterea proiectului de lege, au participat, în conformitate cu art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, reprezentanţii Ministerului Transporturilor: domnul Barna Tanczos – secretar de stat şi doamna
Silvia Popeangă – director general.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru
industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat acest proiect de lege în şedinţa comună din 9
aprilie 2008.
La lucrări au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 23 deputaţi, din totalul de 28
membri ai comisiei, iar din partea Comisiei pentru industrii şi servicii 21 deputaţi din totalul de 22 membri.
Raportul comun al comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi.
În urma dezbaterilor, Comisiile propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu
amendamente admise.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră
decizională.
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Textul OUG nr.133/2007
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Motivaţia
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2
LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.133/2007 privind
aprobarea unor măsuri financiare pe
anul 2007

3

4

Nemodificat

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de Articol unic. – Se aprobă Corelare
cu
urgenţă a Guvernului nr.133 din 19 Ordonanţa de urgenţă a amendamentul
noiembrie 2007 privind aprobarea unor
Guvernului nr.133 din 19
celor 2 comisii.

2

0

1

2
măsuri financiare pe anul 2007, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.788 din 20 noiembrie 2007, cu
următoarele modificări şi completări:

3
noiembrie 2007 privind
aprobarea unor măsuri
financiare pe anul 2007,
publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr.788 din 20 noiembrie
2007,
cu
următoarele
modificări:

3.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind aprobarea unor măsuri financiare
pe anul 2007

Nemodificat

Nemodificat

4.

Art.1. – Se aprobă plata sumelor restante
de 21.373 mii lei, reprezentând TVA
aferentă lucrărilor executate în anul 2006
pentru reabilitarea căii ferate pe secţiunea
Bucureşti – Câmpina, în cadrul proiectului
de modernizare a liniei Bucureşti –
Braşov, finanţată conform Acordului
deîmprumut între România şi Banca
Europeană de Investiţii şi S.N.C.F.R
pentru
finanţarea
Proiectului
de
modernizare a căilor ferate, semnat la
Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie
1998, ratificat prin Legea nr.35/1999, cu
modificările ulterioare.

5.

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Nemodificat
Art.2. – Suma de 21.373 mii lei va fi „Art.2. – Suma de 21.373 mii lei va fi
asigurată prin redistribuire, din bugetul asigurată prin redistribuire, din bugetul
aprobat Ministerului Transporturilor pe aprobat Ministerului Transporturilor pe anul

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Nemodificat
„Art.1. – Se aprobă plata sumelor restante
de 21.373 mii lei, reprezentând taxa pe
valoarea adăugată aferentă lucrărilor
executate până la data de 31 decembrie
2006 pentru reabilitarea căii ferate pe
secţiunea Bucureşti – Câmpina, în cadrul
Proiectului de modernizare a liniei
Bucureşti – Braşov, finanţată conform
Acordului de împrumut între România şi
Banca Europeană de Investiţii şi Societatea
Naţională a Căilor Ferate Române
(S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului
de modernizare a căilor ferate, semnat la
Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998,
ratificat prin Legea nr.35/1999, cu
modificările ulterioare.”
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4

anul 2007.

2008.”

6.

3. După articolul 2 se introduce un nou Se elimină
articol, art.3, cu următorul cuprins:
„Art.3. – Ministerul Transporturilor va Comisia pentru industrii şi
servicii
prezenta Guvernului, până la data de 1
Comisia pentru buget,
martie 2008, un raport privind situaţia
finanţe şi bănci
modernizării căilor ferate din România
care au beneficiat de credite externe.”

_______

PREŞEDINTE,

Raportul
menţionat poate fi
solicitat
de
Guvern oricând,
fără a fi necesar
să se indice de
către
forul
legislativ
acest
lucru.

PREŞEDINTE,

Iulian Iancu

Aurel Gubandru

SECRETAR,

SECRETAR,

Aurelia Vasile

Cătălin Radu Drăguş

Consilier parlamentar,
Silvia Vlăsceanu

Consilier parlamentar,
Gica Roşu
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