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 Către, 

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Domnului președinte Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

Domnului președinte Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului  de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru 

acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei 

de COVID-19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” 

- S.A., transmis spre dezbatere, în fond, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru 

pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu 

adresa nr. PLx. 229 din 5 mai 2022.  

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Cătălin DRULĂ 
 

 

 

 

 

 
Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
COMISIA PENTRU TRANSPORT ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

                           București, 8 iunie 2022                                 

                           PL-x 229/2022 

   

            

 
 RAPORT PRELIMINAR  

 asupra 

Proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2022 

privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea 

pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Națională de 

Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru 

pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au 

fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor 

de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către 

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A, trimis Comisiei 

pentru transporturi și infrastructură cu adresa nr. PL-x 229/2022 din 5 mai 2022, înregistrat cu nr. 

4c-4/84. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată în condițiile ar. 115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituția României, republicată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 2 mai 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu avizul nr. 312/25.03.2022 inițiativa legislativă, 

cu observații și propuneri.  

Comisia juridică, de disciplină și imunități în ședința din 17 mai 2022 a avizat favorabil 

propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea ajutorului de stat pentru 

compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19, de către Societatea 

Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., sub formă de majorare de 

capital, în valoare de 210.346 mii lei, reprezentând echivalentul sumei de 43,63 milioane euro, care 

va fi utilizat pentru finanţarea rezultatului negativ din activitatea de exploatare, estimat pentru 

perioada 1 aprilie 2020 - 31 august 2020, astfel cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei 

Europene C(2022) 759 final. 

Potrivit prevederilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură 

au examinat inițiativa legislativă în ședința, din data de 8 iunie 2022. 

La ședința Comisiei pentru transporturi și infrastructură deputații au fost prezenți conform 

listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură  au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, transmiterea unui Raport preliminar de adoptare a Proiectului  de Lege 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2022 privind instituirea 

cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca 

urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de 

Călători „C.F.R. Călători” - S.A, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare.          

 

 

                         

 

PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 
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