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Comisia pentru transporturi infrastructura

Nr.LXXI/ 23 /11.02.2020

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru infiintarea Centrului Muzeal al 

Locomotivelor in municipiul Iasi

(L32/2020]

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile completarile ulterioare, Comisia pentru transporturi §i infrastructura, prin 

adresa nr. L32 din data de 4.02.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, 
in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului, asupra Propunerii legislative pentru 

infiintarea Centrului Muzeal al Locomotivelor in municipiul Iasi [ L32/ 2020], initiator: 
Toma Vasilica.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare infiintarea Centrului Muzeal al 
Locomotivelor in municipiul Ia§i, judetul Ia§i, structura de expunere a materialului rulant 
de cale ferata, de promovare a istoriei §i tehnicii feroviare, de importanta nationala, in 

subordinea Muzeului Cailor Ferate Romane, din structura Centrului National de Calificare 

§i Instruire Feroviara - CENAFER, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor.

Consiliul Legislativ ^i Consiliul Economic §i Social au avizat favorabil propunerea
legislativa.
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La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, reprezentanti ai 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii ^i Comunicatiilor.

In §edinta din 11 februarie membrii Comisiei pentru transporturi §i 
infrastructura au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport de admitere cu un 

amendament admis prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul 
raport.

Comisia pentru transporturi §i infrastructura supune spre dezbatere §i 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendament admis §i 
propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 

alin. (2) din Constitute.
Potrivit art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, ^i ale art.92 alin.(7) 

pct.l din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera 

sesizata.

Pre§edinte Secretar,

Senator lonel-Daniel Butunoi Senator Va^ilica Toma
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Comisia pentru transporturi §i infrastructura
Anexa

laRaportul nrLXXI/ 23 /11.02.2020

AMENDAMENTADMIS
la Propunerea legislativa pentru infiintarea Centrului Muzeal al Locomotivelor in municipiul Iasi

(L32/2020)

:

Amenclamenleadoptcillerii legislativ. .„„ji-vatiitii! Ws

I* -2. ............................................ -. - . ... .V
Art. 3
In conformitate cu dispozitiile prezentei legi, 
pastrand denumirea Centrul Muzeal al 
Locomotivelor, se pot organiza structuri de 
expunere a materialului rulant de cale ferdta, de 
promovare a istoriei tehnicii feroviare, in 
subordinea Muzeului Cailor Ferate Romane, §i in 
alte localitati.

1.

Art. 3 se elimina.
Amendament admis cu majoritatea 
senatorilor prezenti.


