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Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 

de  03, 04, 05 şi 06 iunie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 03 şi 04 

iunie a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, 
domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), nu a participat la lucrările 
comisiei. 

 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 05 şi 06 

iunie a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, 
domnii deputați: Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Mitrea Miron Tudor (PSD) şi 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 

 
La şedinţele din 03 şi 04 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Titea 

Dragoş, Secretar de Stat Ministerul Transporturilor şi doamna Pop Carmen, şef 
serviciu Ministerul Transporturilor. 

 
Lucrările şedinţelor din 03 şi 04 iunie a.c. au fost conduse de către domnul 

deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţelor din data de 03 şi 04 iunie 2014 au figurat 
următoarele puncte: 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x 103/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului 
Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

2. PL-x 104/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere 

3. PL-x 178/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră 

 
 Sedinţele din data de 05 şi 06 iunie 2014, s-au desfăşurat în afara sediului 
Palatului Parlamentului, comform art. 52 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, aprobat în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor din data 
de 12.05.2014 şi desfăşurate în Judeţul Constanţa. 
 
 La şedinţele din 05 şi 06 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Tănase 
Iulian Pepi, şef serviciu juridic Compania Naţională "Administraţia Porturilor 
Maritime" S.A. Constanţa, domnul Valeriu Nicolae Ionescu, Director General 
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa, domnul 
Horia-Andrei Bud, Director Dezvoltare Aeroportul Internaţional ”Mihail 
Kogălniceanu” Constanţa, domnul Lucian Gheorghe Bucuroiu, şef serviciu 
Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A., domnul Ovidiu-Sorin 
Cupşa, Director General CERONAV şi domnul deputat Mihai Tararache. 
 
 Lucrările şedinţelor din 05 şi 06 iunie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţelor din data de 05 şi 06 iunie 2014 a figurat 
următorul punct: 
 
 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

 
4. PL-x 770/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa 
în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
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La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare 
proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 103/2013), ce are ca obiect de reglementare 
transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor 
în subordinea Ministerului Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi preluarea 
activităţii acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, respectiv de 
către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau de către casele de 
asigurări de sănătate judeţene, după caz. 

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 25 martie 2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Avizul Consiliului Economic şi Social 
avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 
104/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere, în sensul reglementării mai stricte a 
modalităţii de realizare a transportului rutier, contra cost, de mărfuri în trafic 
naţional, cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 
2,4 tone şi 3,5 tone, a transportului rutier, contra cost, de persoane cu autovehicule 
având 9 locuri pe scaune, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de 
persoane, precum şi a transportului rutier, contra cost, de vehicule rutiere defecte sau 
care sunt avariate, în scopul prevenirii unor evenimente rutiere cu consecinţe extrem 
de grave. 

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 25 martie 2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei 
circulaţiei pe infrastructura rutieră (PL-x 178/2013), ce are ca obiect modificarea şi 
completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 
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infrastructura rutieră, republicată, propunându-se, în principal, următoarele: 
preluarea atributului de inspecţie pentru siguranţa rutieră de către Autoritatea Rutieră 
Română (ARR); inspectorii de siguranţă rutieră vor fi angajaţi ai ARR, din aparatul 
propriu, aceştia trebuind să fi obţinut în prealabil atestatul de inspector de siguranţă 
rutieră; introducerea unor detalieri privind condiţiile referitoare la studiile necesare 
persoanelor fizice care pot deveni auditori de siguranţă rutieră. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 28 mai 2013, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2011 pentru efectuarea 
investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de 
transport maritim (PL-x 770/2011), ce are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
juridic privitor la efectuarea investigaţiilor tehnice referitoare la siguranţa în cazul 
accidentelor sau incidentelor din sectorul de transport maritim, din perspectiva 
necesităţii alinierii legislaţiei naţionale la normele şi exigenţele europene în materie, 
în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. 

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 06 decembrie 2011, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
 
 

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                        Mihai LUPU                           Iosif  MOLDOVAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 


