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 Domnului deputat Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

                         Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

 

 

                         Doamnei deputat Cătălin DRULĂ 

                         Preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură 

 

 

 

                             Stimate domnule Preşedinte, 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru 

stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de 

Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A., transmis cu adresa nr. PL-x 371/2022 din 20 iunie 2022, 

înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare sub nr. 4c-1/338 din                                 

20 iunie 2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Vă informăm că membrii Comisiei pentru politică economică, reformă                          

şi privatizare au dezbătut această iniţiativă legislativă în şedinţa din 6 septembrie 2022 şi 

au întocmit raportul preliminar pe care îl înaintăm, alăturat.  

 

 

 

                                                           PREŞEDINTE 

 

                                                  Costel Neculai DUNAVA
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         PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

        CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

  Comisia pentru politică economică, 

       reformă şi privatizare 

    

                                  Nr. 4c-1/338                              

                                  Nr. PL-x 371/2022 

                                                                                                            Bucureşti, 6.09.2022    

                                                             

 

                                            RAPORT PRELIMINAR                

                                                            asupra  

proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri 

pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de 

Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A. 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii 

fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă                          

„C.F.R. Marfă” – S.A., transmis cu adresa nr. PL-x 371/2022 din 20 iunie 2022, 

înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare sub nr. 4c-1/338 

din 20 iunie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege,                      

în şedinţa din 14 iunie 2022, în conformitate cu prevederile articolului 115 alineatul (5)                 

teza a  III-a din Constituţia României, republicată.       

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 468 din 27 aprilie 2022, a avizat favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr. 1987 din 5 aprilie 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri 

pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport 

Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A. 

 Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie o modalitate specială de stingere a 

obligaţiilor fiscale şi bugetare ale operatorului de transport feroviar de marfă. 

Totodată, măsurile prevăzute de prezentul act normativ se aplică atât cu privire la 

bunurile imobile ale operatorului de transport feroviar de marfă, cât şi la bunurile mobile 

ale acestuia, inclusiv la titlurile de participare. 

Potrivit reglementărilor art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,                             

membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă menţionată mai sus în                           

şedinţa din 6 septembrie 2022. 

 Din numărul total de 19 membri ai Comisiei au participat la dezbateri                          

15 deputaţi. 

 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea                  

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sándor Gábor – secretar de stat și 

domnul Dragoș Anoaica – director, iar din partea Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală -  Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, doamna                         

Ioana-Alina Jeciu – șef serviciu. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                     

(3 abțineri), să înainteze Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea 

unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de 

Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A., în forma adoptată de Senat. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

          PREŞEDINTE                                                                        SECRETAR                                      

                                                                                                                                                                                                     

           Costel Neculai DUNAVA                                                        Bogdan-Alin STOICA 

 

 

 

   
                        ŞEF SERVICIU 

             Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 


