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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a derulat lucrările şedinţei, în zilele de 18, 19 şi 20 octombrie 2011.  

La şedinţele din datele de 18, 19 şi 20 octombrie 2011, din totalul de 21 de membri 
ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat 20 de deputaţi. 
Domnul deputat Valerian Vremea a fost absent de la lucrările. 

La dezbaterile sedintei din data de 18 octombrie 2011 a participat, în conformitate 
cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii 
Ministerului Transportului şi Infrastructurii, domnul Eusebiu Pistru, secretar de stat, 
domnul Claudiu Dumitrescu, director, domnul Viorel Scurtu, director şi doamna Carmen 
Pop, şef serviciu. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1.Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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, PLx.551/2011. 

 
Şedinţa a început cu primul punct al ordinii de zi si anume proiectul de lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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, PLx.551/2011. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, domnul Eusebiu 
Pistru, secretar de stat a prezentat un scurt istoric al organizării SN CFR, începând cu anul  
1998, când, în temeiul Ordonanţei de urgenta nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate 
române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, s-a creat cadrul 
juridic necesar separării instituţionale a  activităţii de exploatare şi întreţinere a 
infrastructurii feroviare de activitatea de operare a serviciilor de transport feroviar. 

Domnia sa a subliniat faptul că această reorganizare a fost efectuată în spiritul 
Directivei 91/440/CE privind dezvoltarea căilor ferate comunitare, respectând totodată 
criteriile economiei de piaţă, având în principal următoarele scopuri: separarea activităţilor 
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de exploatare şi întreţinere a infrastructurii feroviare publice de activităţile de operare a 
serviciilor de transport feroviar; accesul echitabil şi nediscriminatoriu al operatorilor de 
transport feroviar pe infrastructura feroviară; liberalizarea tarifelor la transportul feroviar 
de marfă. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, domnul Claudiu 
Dumitrescu a prezentat, pe scurt, proiectul legislativ supus dezbaterilor. Domnia sa a 
subliniat faptul că, din punct de vedere economico-financiar, având în vedere cele 
prezentate la punctul anterior, rezultă că este imperios necesar a se mări veniturile 
Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. pentru a se putea asigura sursele 
necesare întreţinerii şi reparării infrastructurii feroviare şi, pe cât posibil, a recuperării 
întârzierilor acumulate. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Claudiu 
Dumitrescu a adăugat faptul că,  pentru asigurarea unei concurenţe viabile între sistemul de 
transport feroviar şi cel rutier, este necesar a menţine la acelaşi nivel tarifele de utilizare a 
infrastructurii percepute de la operatorii de transport feroviar, iar diferenţele faţă de cel real 
să fie susţinută de la bugetul de stat ca subvenţie socială feroviară. Acesta subventie sociala 
se va constitui ca o completare a veniturilor proprii ale companiei obtinute din taxa de 
utilizare a infrastructurii si va fi utilizata pentru suportarea contravalorii intretinerii si 
mentinerii functionalitatii infrastructurii feroviare.  

Reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, domnul Claudiu 
Dumitrescu a adăugat faptul că această modificare este necesar a se face cât mai urgent, 
deoarece Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. se află într-o situaţie 
economica dificila, veniturile prevăzute pentru anul în curs fiind mult mai mici decât 
cheltuielile, ceea ce va duce la creşterea în continuare a decalajului înregistrat deja. 
Neadoptarea acestor prevederi va duce la introducerea de noi restricţii de viteză, la apariţia 
de noi puncte periculoase, ceea ce va conduce la creşterea timpilor de mers şi întârzierilor 
neacoperite în graficul trenurilor. pentru a nu afecta siguranţa circulaţiei trenurilor. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, domnul Claudiu 
Dumitrescu a adăugat faptul că un alt argument foarte important în susţinerea acestei 
modificări este acela că, în urma punerii în funcţiune a tronsoanelor de cale ferată 
modernizate de pe Coridorul IV paneuropean viteza de circulaţie a crescut, iar parametrii 
tehnici impun o verificare şi întreţinere mult mai exigentă. 

Domnia sa a mai adăugat faptul că sumele necesare întreţinerii căilor ferate pe aceste 
zone sunt foarte mari, iar în anii următori se vor pune în funcţiune şi alte sectoare de cale 
ferată aflate pe coridoarele pan europene şi, în conformitate cu prevederile UE, România şi 
Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. trebuie să facă dovada asigurării 
resurselor financiare pentru întreţinere cel puţin 5 ani de la data punerii în funcţiune a 
tronsoanelor respective, după care se face un audit al obiectivului respectiv, inclusiv a 
vitezei de circulaţie şi există riscul ca România să fie obligată să plătească contravaloarea 
lucrărilor de modernizare din cauza neasigurării parametrilor proiectati. 

În lipsa fondurilor necesare Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. nu va 
putea întreţine, la parametrii stabiliţi prin construcţie, aceste tronsoane, ceea ce va duce la 
pierderea garanţiei lucrarilor si pe cale de consecinta la adoptarea de măsuri restrictive în 
scopul asigurării siguranţei circulaţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege supus dezbaterilor, în forma adoptată de Senat. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 19 octombrie 2011. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă "Legea holdingului", Plx 271/2010 – studiu. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010 – studiu. 
In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat 

în proxima sedinţă.  
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 20 octombrie  2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere de Directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe 

tranzacţiile financiare şi de modificare a Directivei 2008/7/CE, COM(2011) 594 – studiu. 
In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat 

în proxima sedinţă.  
 
 
 
 

      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE 
 
 
                                                SECRETAR, 
     Marin ALMĂJANU 
                                           
 
 
                                                  
                               Consilier parlamentar, 
                          Anca Chiser                    
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