
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

       Bucureşti, 1 martie 2017 
       Nr. 4c-26/34/2017 

 
 

 
 

BIROUL PERMANENT  
 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului 

legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română în vederea 

exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data 

de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai 

Republicii Moldova şi care studiază în România, transmis Comisiei pentru transporturi 

și infrastructură pentru dezbatere şi avizare pe fond, cu adresa nr. PLx.120/2016 din 13 

februarie 2017. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Lucian Nicolae Bode 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
 

        Bucureşti, 1 martie 2017 
         Nr. 4c-26/34/2017 

 
PLx.120/2017 

 
 
 

R A P O R T    
 asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului 
gratuit pe calea farată română în vederea exercitării dreptului de vot la 

alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 
noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt 
cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016 privind 
instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română 
în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova 
din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai 
Republicii Moldova şi care studiază în România, transmis cu adresa nr. PLx.120/2017 
din 13 februarie 2017, înregistrat cu nr.4c-26/34/2017 din 14 februarie 2017. 

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

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1089/03.11.2016; 
• avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport nr.4c-

9/49/21.02.2017; 
•  avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă nr.4c-13/16/21.02.2017; 
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• Avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități nr.4c-
11/273/21.02.2017. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în şedinţa din 
21 februarie 2017. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 18 membri ai 
Comisiei. 

    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru 
facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului la 
vot la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 / 
turul II, de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care 
studiază în România. 

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

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016 privind 
instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română 
în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova 
din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai 
Republicii Moldova şi care studiază în România, în forma prezentată de Guvern. 

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

PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 

                   Lucian Nicolar Bode                                  Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamantar, 
Monica Gabriela Tudor 
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