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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de 

modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV

supuse modernizării, transmis cu P.L.x 163/2012 din 29 mai 2012. 

  În raport de ob

categoria legilor ord
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R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2012 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea 

unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate 
pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, cu dezbaterea şi 
avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2012 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor 
aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe 
coridorul IV paneuropean supuse modernizării, transmis cu P.L.x 163/2012 din 29 
mai 2012 şi înregistrat la comisie sub nr.23/120/2012 din 30 mai 2012. 

Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera 
decizională pentru aceast proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 mai 2012. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa 

nr.68 din 25 ianuarie 2012, cu observaţii şi propuneri. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de 

lege, cu avizul nr.31/380 din 14 iunie 2012.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de 
modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse 
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modernizării, aprobată cu modificări prin Legea nr.178/2008, în sensul reglemetării 
unor aspecte privind efectuarea de lucrări de modernizare şi reabilitare la infrastructura 
feroviară publică. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de 
lege şi documentele conexe în şedinţa din 2 octombrie 2012. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 de 
membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, din partea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, domnul Lucian Iliescu - secretar de stat. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
adoptarea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2012 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor 
aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe 
coridorul IV paneuropean supuse modernizării, în forma adoptată de Senat. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
   

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 

                             Iulian Iancu                                      Bogdan Ţîmpău 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ioan Bivolaru 

Consultant parlamentar, Monica Tudor 
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