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A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2011 pentru 

modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/2005 privind 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru 
finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2011 pentru modificarea art.3 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/2005 privind ratificarea Acordului de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor, 
transmis cu adresa nr. PLx 12 din 1 februarie 2011 şi înregistrat la comisie cu nr.23/14/2011. 

Conform prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care este 
sesizată în fond. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru 
finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor, în sensul modificării nivelului procentelor 
aferente fondurilor necesare rambursării ratelor de capital şi a acesoriilor acestora, de la bugetul de stat, 
respectiv din surse proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa nr.97 din 27 
ianuarie 2011, cu observaţii şi propuneri care au fost preluate de iniţiator. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 09 februarie 2011. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian IANCU 
 
Consilier parlamentar, 
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