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Comisia pentru agricultură, silvicultură,                         Comisia pentru transporturi 
industrie alimentară şi servicii specifice                          şi infrastructură 
4c-5/559/2019                                                                       4c-4/136/2019 

 
 

BIROUL PERMANENT 
 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea şi 

completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind 

transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 

Române, transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură şi Comisiei pentru 

agricultură, sivicultură, industrie alimentară şi servicii specifice pentru dezbatere şi 

avizare pe fond, cu adresa nr. PLx.425/2019 din 8 octombrie 2019. 

 
 

 
 
 
 

      PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE,                                                    
Alexandru Stănescu                                              Marius Bodea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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Comisia pentru agricultură, sivicultură,                         Comisia pentru transporturi 
industrie alimentară şi servicii specifice                          şi infrastructură 
4c-5/559/2019                                                                       4c-4/136/2019 

 
                                                                                            Bucureşti, 3 decembrie 2019 

 
PLx.425/2019 

 
 
 

R A P O R T   C O M U N     
 asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a 

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

Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei 

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

transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru agricultură, sivicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice, au fost sesizate spre dezbatere şi avizare în fond, cu 

proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2019 

pentru modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

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

Naţionale a Căilor Ferate Române, transmis cu adresa nr. PLx.425/2019  din 8 

octombrie 2019. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

Senatul a adoptat actul normativ, ca urmare a depăşirii termenului de 

adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituţia României republicată. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, prin 

avizul nr.565/2.07.2019. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 



 3 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  a avizat favorabil proiectul de 

Lege, în şedinţa din 22 octombrie 2019, prin avizul nr. 4c-8/719. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cele două comisii au dezbătut 

proiectul de Lege şi documentele conexe în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat actul 

normativ  după cum urmează: Comisia pentru agricultură, sivicultură, industrie şi servicii 

specifice,  în şedinţa din 12 noiembrie 2019 iar Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură în şedinţa din 3 decembrie 2019. 

La lucrările comisiilor au fost prezenţi  deputaţii conform listei de prezenţă. 

     Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998, în vederea stabilirii unor 

măsuri ce trebuie luate în cazul căderilor de arbori aflaţi în zona de siguranţă a 

infrastructurii feroviare publice. 

     La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanți ai 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi ai Ministerului Apelor şi 

Pădurilor.  

   În urma finalizării dezbaterilor, membrii celo două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea actului normativ în forma iniţiatorului.  

            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
                                     

PREŞEDINTE,                                                       PREŞEDINTE,                                                
Alexandru Stănescu                                                Marius Bodea  

 
 
 

SECRETAR,                                                           SECRETAR, 
 

Dan Ciocan                                                         Vasile Achiţei 
 

 


