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PROCES VERBAL 

din zilele de 4, 5 şi 6 martie 2014 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 

de  4, 5 şi 6 martie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 4, 5 şi 6 

martie a.c., din numărul de 21 membri ai Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, ne 
participând la lucrările comisiei:  doamna ministru Pană Adriana-Doina (PSD). 

 
În data de 4 martie 2014 membrii Comisiei au audiat în şedinţă comună cu 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului a Senatului, ministrul desemnat pentru Ministerul 
Transporturilor, domnul Dan - Coman Şova. 

 
 În data de 5 martie a.c., s-a desfăşurat şedinţa comună a Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură şi a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 
 La şedinţa din 5 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Adrian Gearâp, 
Preşedinte Administraţia Fondului pentru Mediu şi doamna Raluca Heleşteanu, 
director cabinet Administraţia Fondului pentru Mediu. 
 
 Lucrările şedinţei din 5 martie a.c. au fost conduse de către domnul deputat Lupu 
Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi de către domnul 
deputat Dragomir Gheorghe,  preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 5 martie 2014 a figurat următorul punct: 

 
 
 

Bucureşti, 06.03.2014 
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SESIZARE ÎN FOND 
 

1.  Pl-x 107/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule (PL-x 107/2013), ce are ca obiect reglementarea timbrului de 
mediu pentru autovehicule, intervenţiile legislative vizând continuarea strategiei de 
reducere a emisiilor de poluanţi cu impact asupra mediului, urmând ca 
autovehiculelor să li se aplice un timbru de mediu ca în raport cu gradul de poluare. 
Potrivit Notei de fundamentare, „emiterea prezentului act normativ urmareşte 
eliminarea şi reducerea nivelului de afectare a mediului, produs de cel mai 
important şi agresiv factor de poluare cu emisii cu efect de sera şi anume sursa 
mobilă". 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a 
adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 aprilie 2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate 
de voturi. 

 
 
În ziua de 6 martie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 

constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la 
Comisie. 

 
 

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                    Mihai LUPU                           Lucian ŞOVA 
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