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AVIZ  
asupra Proiectului de Lege pentru retragerea declarației prevazută prin Legea 
nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul 

de utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI), a Regulilor 
uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice 

uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul 
internațional (APTU) și a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a 

materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internațional (ATMF), cuprinse 
în apendicele E,F și, respectiv, G la Convenția privind transporturile 

internaționale feroviare(COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 și pentru 
ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune 

a Comitetului de Revizuire  
(Berna 2009) 

 
 

Cu numărul PLx 290 din 3 septembrie 2012, Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor a trimis Comisiei pentru politică externă, spre dezbatere şi avizare, 
Proiectul de Lege pentru retragerea declarației prevazută prin Legea nr.309/2007 
privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a 
infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind 
validarea normelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile 
materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internațional (APTU) și a Regulilor 
uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul 
internațional (ATMF), cuprinse în apendicele E,F și, respectiv, G la Convenția privind 
transporturile internaționale feroviare(COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 și 
pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a 
sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009). 

În şedinţa din 11 septembrie 2012, Comisia pentru politică externă a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege şi transmiterea 
acestuia plenului Camerei, în forma prezentată. 
 
 
 
                  Preşedinte,          Secretar, 
 
 
               Borbély László              Alin Popoviciu 
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