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PROCES VERBAL 
din zilele de 17 şi 19 februarie 2015 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  17 şi 

19 februarie 2015. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 17 şi 19 

februarie a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi. 
 
La şedinţele din 17 februarie a.c. au participat ca invitați: doamna Irina Alexe, 

secretar general adjunct Ministerul Afacerilor Interne, domnul Dițoiu Dorel, pilot 
comandant Asociația Națională a Aviatorilor Pensionari, domnul Binder Heinz, pilot 
comandant Asociația Națională a Aviatorilor Pensionari, domnul Vișan Ilie, pilot comandant 
Asociația Națională a Aviatorilor Pensionari, domnul Manolache Constantin, președinte 
Asociația Națională a Aviatorilor Pensionari, domnul Lezeu Ioan, membru Asociația 
Națională a Aviatorilor Pensionari, domnul Panait Ion, vicepreședinte Asociația Națională a 
Aviatorilor Pensionari, domnul Căpitan Gabriel, președinte Asociația Națională a 
Aviatorilor Profesioniști, doamna Kalapis Adriana, director Ministerul Transporturilor, 
domnul Tănase Valentin, consilier Ministerul Transporturilor, domnul Gheorghe Cristian, 
director Ministerul Transporturilor, doamna Pop Carmen, director Ministerul 
Transporturilor, domnul Iulian Matache, Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, 
doamna Mihaela Demetriuc, șef serviciu Ministerul Finanțelor Publice, doamna Jugănaru 
Georgeta, director Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 
doamna Voicu Mariana, director Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, domnul 
Cornel Bobâlcă, director Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului 
de Afaceri, domnul Marius Untescu, șef serviciu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii și Mediului de Afaceri și domnul Mihai Albulescu, Secretar de Stat Ministerul 
Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. 

 
 

Bucureşti, 19.02.2015 
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 Lucrările şedinţelor din 17 şi 19 februarie 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 17 şi 19 februarie 2015 au figurat 
următoarele puncte: 

 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 569/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri 
bugetare 

2. PL-x 19/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi 

3. PL-x 23/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi 

4. PL-x 15/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte 
normative 

5. PL-x 585/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.47/2008 
privind Codul silvic 

6. PL-x 536/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor 
prevederi legale 

 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

7. PL-x 612/2013 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.223 din 
2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă 
din România 

8. PL-x 497/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de 
transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între 
municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov 

9. PL-x 598/2013 Cerere de reexaminare a Legii privind transmiterea unui teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"CFR " -S.A. în domeniul public al 
municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj 

10.  PL-x 606/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul 
Rutier 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
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11.  PL-x 661/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 

12.  BPI-224/E COM (2014)902 - Comunicare a Comisiei Europene - Analiza anuală a 
creșterii pentru 2015 

13.  BPI-225/E COM (2014)903 - Comunicare a Comisiei Europene – Un plan de investitii 
pentru Europa 

 
 
 După ședințele comisiei, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură s-au 
întâlnit cu reprezentanții Ministerului Transporturilor în vederea prezentării ultimilor 
modificări produse la nivelul ministerului asupra Marter Planului General de Transport al 
României, pe domeniile naval și aerian.  
 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2014 şi unele măsuri bugetare (PL-x 569/2014), ce are ca obiect de reglementare a treia 
rectificare a bugetului de stat pe anul 2014. Astfel, veniturile și cheltuielile bugetului general 
consolidat pe anul 2014 se majorează, pe sold, cu suma de 1.320,8 milioane lei, iar deficitul 
bugetului general consolidat se menține la valoarea nominală de 14.713,0 milioane lei, ca 
pondere în PIB - 2,2%. Veniturile bugetului de stat pe anul 2014 au fost diminuate, pe sold, 
cu suma de 2.065,9 milioane lei, cheltuielile cu suma de 154,1 milioane lei, iar deficitul 
bugetar a fost majorat cu suma de 2.220,0 milioane lei. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor și Senatul sunt Camere Decizionale, Procedură de urgenţă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare 
a cumpărării de autoturisme noi (PL-x 19/2015), ce are ca obiect de reglementare 
implementarea unui mecanism de garantare care va conduce la diversificarea paletei de 
produse de credite auto la costuri inferioare celor practicate la momentul actual. Motivația 
acestui proiect de lege o reprezintă deblocarea procesului de creditare și facilitarea accesului 
persoanelor fizice la finanțare, aspect de presupune implementarea de măsuri anticriză de 
către Guvernul Româiei pentru susținerea sectoarelor economice prioritare. 

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 05 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare 
a cumpărării de autoturisme noi (PL-x 23/2015), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, intervențiile legislative 
vizând facilitarea implementării Programului, atât de către Fondul Național de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, cât și de către instituțiile finanțatoare.  

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 5 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi 
pentru modificarea unor acte normative (PL-x 15/2015), ce are ca obiect de reglementare 
stabilirea unor măsuri financiare și modificarea unor acte normative, în scopul evitării unor 
blocaje financiare la nivelul autorităților administrației locale. Astfel, prin completarea OUG 
nr. 115/2011 se propune ca sumele obținute prin tranzacționarea certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră atribuite României la nivelui Uniunii Europene, să fie utilizate pentru 
dotarea unităților administrativ-teritoriale cu mijloace de transport noi destinate acelor 
unități de învățământ care nu pot asigura transportul elevilor la și de la unitățile de 
învățământ, în vederea susținerii accesului la educație a elevilor din comunitățile rurale 
îndepartate și a celor cu nevoi speciale.  

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 5 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru completarea 
art.17 alin.(2) din Legea nr.47/2008 privind Codul silvic (PL-x 585/2014), ce are ca obiect 
de reglementare completarea art.17 alin. (2) din Legea 46/2008 – Codul Silvic, cu 
modificările și completările ulterioare, cu o nouă literă, lit. k). Astfel, se preconizează că 
proprietarul fondului forestier să aibă obligația de a permite, la solicitarea titularilor 
licențelor de distribuire a energiei electrice, defrișarea arborilor aflați în culoarul de 
siguranță a liniilor electrice.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 
decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
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 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 
 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi 
pentru interpretarea unor prevederi legale (PL-x 536/2014), ce are ca obiect de 
reglementare: Finanțarea unor cheltuieli din domeniul sănătăţii, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului; Stabilirea înţelesului unor termeni din cuprinsul art. 16 
din Ordonanţa Guvernului nr.9/2014, astfel încât să permită Ministerului Afacerilor Interne 
derularea procedurii de achiziţie pentru care a fost autorizat;  Reglementarea modalității de 
achitare a contravalorii a 100 de microbuze şcolare 16 + 1 locuri, achiziţionate din sumele 
alocate conform prevederilor art. 122 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 
decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă de modificare şi 
completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România (PL-x 612/2013), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului 
aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările 
ulterioare, urmărindu-se reintroducerea pensiilor de serviciu intreg personalului aeornautic 
civil navigant profesionist.  

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea legislativă în 
şedinţa din 5 februarie 2015, ca urmare a cererii de reexaminare, cu un amendament, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată în forma 
inițială a legii, astfel, cum a fost adoptată de Parlament, în 09 septembrie 2014, cu 
unanimitate de voturi. 
 
 

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de 
traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de 
transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov (PL-x 
497/2014), ce are ca obiect de reglementare prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, până la data de 30 iunie 
2015.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 
decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
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 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu majoritate de 
voturi. 
 
 

La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată Cererea de reexaminare a Legii privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"CFR " -S.A. în 
domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului 
Dej, judeţul Cluj (PL-x 598/2013), ce are ca obiect de reglementare transmiterea unui teren 
din domeniul  public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R” – S.A. în domeniul public al 
municipiului Dej şi în administrarea Consiliului local al municipiului Dej, judeţul Cluj. Din 
expunerea de motive reiese că imobilul care face obiectul transmiterii nu mai este necesar 
îndeplinirii scopului pentru care a fost afectat şi nici altor obiective de infrastructură publică, 
iar transmiterea imobilului nu afectează siguranţa circulaţiei feroviare.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 10 
decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transporul Rutier (PL-x 606/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transporul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
18/2012, în scopul îmbunătățirii reglementării actuale, în sensul finanțării Inspectoratului 
„integral de la bugetul de stat”. 

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 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 
(PL-x 661/2013), ce are ca obiect modificarea art.3 lit b) din Ordonanța Guvernului, nr. 
26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, în vederea diminuării 
procentului din cuantumul tarifelor încasate de către A.R.R. și virate către I.S.C.T.R., de la 
60% la 20%, cu excepția tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate prin aplicarea 
Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, 
republicată. 
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S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 17 
decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat COM - ul (2014)902 - Comunicare a 
Comisiei Europene - Analiza anuală a creșterii pentru 2015 (BPI-224/E), ce are ca obiect 
examinarea fondului (conţinutului) propunerii  - proiect de opinie asupra Comunicării 
Comisiei Europene - Analiza anuală a creșterii pentru 2015. 
 Supus dezbaterilor, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentat COM - ul (2014)903 - Comunicare a 
Comisiei Europene – Un plan de investitii pentru Europa (BPI-225/E), ce are ca obiect 
examinarea fondului (conţinutului) propunerii  - proiect de opinie asupra Comunicării 
Comisiei Europene - Un plan de investitii pentru Europa. 
 Supus dezbaterilor, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
  

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                          Mihai LUPU                           Constantin GALAN  

 

 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 


