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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 30, 31 octombrie și 01 noiembrie 2018 

 

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

30, 31 octombrie și 01 noiembrie 2018. 

 

                 Lucrările şedinței din data de 30 octombrie a.c., au fost conduse de domnul 

deputat Marius Sorin Ovidiu Bota, vicepreședintele comisiei și domnul deputat Lucian 

Nicoale Bode, președintele comisiei. 

 

                 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea: Ministerului 

Transporturilor: domnul Călin Forț- secretar de stat, doamna Laura Gârlă- director 

economic, domnul Mihai Ionescu director și domnul Traian Popa –consilier; Autorității 

Aeronautice Civile Române: domnul Sorin Encuțescu-președinte; Regiei Autonome 

Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa)-  domnul Mircea Boștină- 

director general și doamna Andreea Țonea- șef serviciu; Ministerului Apelor și Pădurilor: 

domnul Constantin Dan Deleanu- subsecretar de stat. 

 

Pe ordinea de zi  din data de 30 octombrie a.c. au figurat următoarele puncte: 

 

1.PLx 547/2018-Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 

protecţie; 

2.Plx 604/2018-Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

3.PLx 499/2018-Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

4.PLx 550/2018-Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

5.  Plx 608/2018-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea prevederilor 

art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

6. PLx 589/2018-Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 

pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene; 
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7. PLx 454/2018- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor 

măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia 

internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi 

la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă 

pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul 

serviciilor de navigaţie aeriană; 

8. Diverse. 

 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 1 săptămână, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 

 

 

La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei 

de prezență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 

Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


