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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 17 şi 19 februarie 2015 

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  
17 şi 19 februarie 2015. 

 
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. 

 
 Lucrările şedinţelor din 17 şi 19 februarie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 17 şi 19 februarie 2015 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
tudor.monica
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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 
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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, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, 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, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva cerere de reexaminare a fost adoptată, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen 
de două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de 
două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
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 La lucrările Comisiei din 17 şi 19 februarie 2015 din totalul celor 20 membri au 
fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), Galan Constantin (PC-PLR), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin 
(PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Drăghici Mircea-
Gheorghe (PSD), Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), 
Iriza Scarlat (neafiliat), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), Petrea 
Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), Rădulescu Cătălin-Marian 
(PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL). 
 
 
 În ziua de 19 februarie 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, 

Mihai LUPU 

 

SECRETAR, 

Constantin GALAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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