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                                                                          Bucureşti, 8.12.2022 

                                                                               Nr.4c-8/675 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române 

şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi 

reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. 

PL-x 514/2022 din 26 septembrie 2022 și înregistrat cu nr.4c-8/477/27 

septembrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect corelarea cadrului normativ care 

reglementează activitatea din domeniul feroviar cu legislaţia europeană care 

vizează acest domeniu. Proiectul vizează creşterea competitivităţii transportului 

feroviar pe piaţa internă a serviciilor de transport, a eficienţei modului de 

gestionare a serviciilor publice obligatorii de transport feroviar de călători, precum 

şi la creşterea progresivă a gradului de acoperire a costurilor companiilor feroviare 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

  

alina.alexandriuc
Conform cu originalul



 2 

pe baza veniturilor proprii obţinute din activitatea comercială, ducând astfel la 

diminuarea treptată a necesităţilor de finanţare de la bugetul de stat 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 767/30.06.2022, avizează favorabil 

proiectul de lege cu observaţii şi propuneri. 

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

lege  cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României în 

sedința din data de 26.09.2022. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 6 decembrie 

2022. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi(3 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate 

române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 

PREȘEDINTE 
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Consilier parlamentar,  
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