
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

Bucureşti 13.02.2013                              
Nr. 23/273/2012 

         
A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.133/2010 pentru aprobarea 
Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de 

modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, 
tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.3 din 
Legea nr.133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul 
Taberei – Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009, 
transmis cu P.L.x 470/2012 din 20 noiembrie 2012 şi înregistrat la comisie sub nr.23/273/2012 din 4 
decembrie 2012. 

Avizul urmează a fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care este sesizată în fond. 
Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru aceast 

proiect de lege este Senatul, Camera Deputaţilor fiind prima cameră sesizată. 
Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru aceast 

proiect de lege este Senatul, Camera Deputaţilor fiind prima cameră sesizată. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa nr.928 din 14 

noiembrie 2012, cu observaţii şi propuneri, care au fost preluate de iniţiator. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea articolului 3 din Legea nr.133/2010 
pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent 
Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei – 
Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009, în sensul 
includerii plăţilor, precum taxe, impozite şi alte costuri locale aferente Proiectului şi percepute pe teritoriul 
României, în bugetul anual al S.C. Metrorex S.A.. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 
proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 12 februarie 2013. 

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, Ioan Bivolaru 
Consultant parlamentar, Monica Tudor 
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