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                       Bucureşti, 04.03.2009 
                                   Nr.23/83/2009 
 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2008 
privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul 

extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin Acordul de 
împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare" 

 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.P.L.x 124 din 18 februarie 2009, pentru dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin 
împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de 
împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare". 
  Proiectul de lege elaborat de Guvern propune modificarea anexei A a Acordului de 
împrumut subsidiar încheiat între Ministerul Economiei şi Finanţelor, S.C. „Electrificare CFR” – S.A. şi 
Ministerul Transporturilor, la data de 12 iunie 2006, prin majorarea contribuţiei României la realizarea 
investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, cu suma de 10.850.000 Euro astfel: 
  a) furnizarea şi instalarea de bunuri pentru partea A a proiectului cu suma 8.000.000 
Euro; 
  b) furnizarea de bunuri pentru partea B a proiectului cu suma de 2.850.000 Euro. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.1485 din 24 
noiembrie 2008, cu observaţii şi propuneri care nu au fost preluate în text. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 16 februarie 2009. 
  Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru 
acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 4 martie 2009. 
  La lucrări au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerului Finanţelor Publice. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
Consilier parlamentar, 
Octavian Martin 
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