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Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  10 şi 

12 martie 2015. 
 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în ziua de 10 martie a.c., 

din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, domnii deputați 
Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.) și Zamfir Daniel-
Cătălin (PNL), nu au participat la lucrările comisiei. 

 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în ziua de 12 martie a.c., 

din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, domnii deputați 
Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD) și Zamfir Daniel-Cătălin 
(PNL), nu au participat la lucrările comisiei. 

 
 
La şedinţele din 10 martie a.c. au participat ca invitați: domnul Dragoș Titea, Secretar 

de Stat Ministerul Transporturilor, doamna Kalapis Adriana, director Ministerul 
Transporturilor, domnul Tănase Valentin, consilier Ministerul Transporturilor, doamna Pop 
Carmen, director Ministerul Transporturilor, domnul Micu Ionuț, director Ministerul 
Fondurilor Europene și domnul Bogdan Tohăneanu, Secretar de Stat Ministerul Afacerilor 
Interne. 

 
 Lucrările şedinţelor din 10 şi 12 martie 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 10 şi 12 martie 2015 au figurat următoarele 
puncte: 

Bucureşti, 12.03.2015 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
tudor.monica
Original
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x 537/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri 
financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 

2. PL-x 14/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în 
proprietatea Ministerului Afacerilor Interne 

3. PL-x 92/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane 

 
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 

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

6. 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 

 
 
 În partea a doua a ședințelor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură s-
au întâlnit cu reprezentanții Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România în vederea dezbaterii și analizării activității companiei din perioada 2000-2014. 
 La şedinţe au participat ca invitați: domnul director Horia Nicolae, domnul director 
general adjunct Mașala Ionuț, domnul consilier director general Aurel Petrescu, domnul 
director general Neaga Narcis, doamna director general adjunct Bendeac Renata și domnul 
director general adjunct Andrei Cristian.  
 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul 
instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul 
transporturi (PL-x 537/2014), ce are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru 
optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programului operațional sectorial de transport 
pentru asigurarea capacității de absorbție a fondurilor europene alocate României în 
perioada 2007-2013. În acest sens, se stabilește în sarcina Beneficiarilor direcți, finanțați din 
fonduri structurale sau autorităților contractante din sectorul transporturilor, obligația de de a 



 3 
 
solicita de la executanții de lucrări, prestatorii de servicii și furnizorii de bunuri, în vederea 
transmiterii către Autoritatea de Management POS Transport (AM POST), a tuturor 
informațiilor de care depind implementarea și derularea proiectelor de infrastructură de 
transport finanțate din fonduri structurale. Astfel, se asigură monitorizarea implementării 
proiectelor în timp real și eficient. 

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 decembrie 2014, 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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind 
operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne (PL-x 
14/2015), ce are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri privind operarea unei 
aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne, respectiv desemnarea Școlii 
Superioare de Aviație Civilă, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, ca operator 
aerian al aeronavei Cessna Citation V seria 560-0200, care va fi utilizată pentru misiuni de 
asistență medicală publică de urgență, având ca operator medical Spitalului Clinic de 
Urgență București, prin UPU-SMURD. Acest fapt va permite Ministerului Transporturilor 
să finanțeze costurile cu operarea acestei aeronave, prin alocare din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, având în vedere faptul că Ministerul Transporturilor nu 
dispune de fonduri pentru finanțarea programelor de pregătire a personalului aeronautic 
navigant și nenavigant care va deservi aeronava Cessan Citation. Școala Superioară de 
Aviație Civilă va fi operatorul aeronavei până la finalizarea procesului de pregătire a 
personalului IGA (Inspectoratul General de Aviație) care va deservi aeronava, după care 
aeronava va fi înmatriculată militar și va trece în operarea IGA. 

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 adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de 
persoane (PL-x 92/2015), ce are ca obiect de reglementare asigurarea în continuare a 
facilităţilor la transport pentru persoanele indreptăţite, până la emiterea în totalitate a 
cardurilor de sănătate, având în vedere că, începând cu 1 ianuarie 2015, aceste facilităţi sunt 
asigurate pe baza cardului de sănătate, a cărui distribuţie către populaţie este în curs de 
derulare. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgență, Senatul a adoptat proiectul 
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de lege în şedinţa din 25 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat 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 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, 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 5 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 6 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 de reglementare 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. 
 
 
 
 În ziua de 12 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                           Constantin GALAN  

 

 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 


