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G U V E R N U L  R O M Â N I E I 

 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri 

bugetare  

 

Având în vedere că prin Nota de fundamentare care a stat la baza emiterii Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, în cadrul Secțiunii a 2-a, la 

capitolului referitor la “Descrierea situației actuale”, privitor la prezentarea majorării cheltuielilor 

bugetului de stat pe anul 2020 și a influențelor pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de 

stat, la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se propune pentru participarea la 

capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului suma de 130 milioane lei, 

Ținând seama de faptul că această sumă este prevăzută la capitolul 84.01- Transporturi, 

subcap. 84.01.01 Administrația Centrală, titlu 72 Active financiare, articolul 72.01 Active financiare, 

alineat 72.01.01 Participarea la capitalul social al societăților comerciale și este destinată 

participării la capitalul social al unui operator economic aflat sub autoritatea Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,  

Având în vedere faptul că Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. 

Călători" S.A. este un operator economic aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor, conform prevederilor art.14, alin. (1) coroborate cu dispozitiile 

Anexei 2 pct.E din H.G nr.90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,  

Având în vedere aspectele prezentate se impune reglementarea, în regim de urgenţă, a 

mecanismului privind alocarea sumei prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru acoperirea în parte a subcompensarii din perioada 2008 – 

2015 cu scopul de a se realiza investiții și reparații,  

Neadoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri de alocare a sumelor către operatorul economic, la 

care statul este acţionar integral sau majoritar ar conduce la afectarea gravă a intereselor esenţiale în 

efectuarea serviciului public de interes naţional privind transportul feroviar de călători,  

  În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie 

situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: 

 

Articol unic - La articolul 12, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alin. (3) și 

alin. (4), cu următorul cuprins: 
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“(3) Suma de 130.000 mii lei, din totalul sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor la capitolul 84.01- Transporturi, subcap. 84.01.01 Administrația 

Centrală, titlu 72 Active financiare, articolul 72.01 Active financiare, alineat 72.01.01 Participarea 

la capitalul social al societăților comerciale se alocă pentru majorarea, în condiţiile legii, a 

contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători 

"C.F.R. Călători" - S.A.   

 (4) Suma prevăzută la alin. (3) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor, după obținerea avizului Consiliului Concurenței, Societății Comerciale de Transport 

Feroviar de Călători  S.A, într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează 

pentru acoperirea subcompensării de la bugetul de stat a pachetului minim social aferent serviciului 

public de transport feroviar de călători aferent anilor 2008-2015.  

 

 

 

 

PRIM – MINISTRU 

Ludovic ORBAN 
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