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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 19 şi 20 noiembrie 2014 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  
19 şi 20 noiembrie 2014. 

 
La şedinţele din 19 noiembrie a.c. au participat ca invitați: domnul Dragoş Titea, 

Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, domnul Mihai Ionescu, director Ministerul 
Transporturilor, domnul Cazacu Cristian, consilier Ministerul Transporturilor şi doamna 
Carmen Pop, director Ministerul Transporturilor. 

 
 Lucrările şedinţelor din 19 noiembrie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 19 noiembrie 2014 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 442/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiţi operatori economici, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

2. PL-x 449/2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 
28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată 

3. PL-x 481/2014 Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral 
de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-
Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş 
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4. PL-x 494/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în 
domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de 
o parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010 

5. PL-x 495/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între 
Uniunea Europeană şi Statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia 
Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, 
semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013 

 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
6. PL-x 493/2014 Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru 

construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), 
adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) 
din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate 
de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin 
Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 

7. PL-x 496/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în 
domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, 
semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013 

8. BPI-187/E-s COM (2014)581 - Propunere de Regulament al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor  şi omologarea de tip 
pentru motoare cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră 

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate 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 amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate 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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=365


 

 

 

3 

 
 La lucrările Comisiei din 19 şi 20 noiembrie 2014 din totalul celor 21 membri au 
fost prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), 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 (PSD), Mitrea Miron Tudor (PSD), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare 
Alexandru (PDL), Petrea Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin 
(PNL). 
 
  
 Lucrările Comisiei din ziua de 20 noiembrie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Mihai LUPU 

 

SECRETAR, 

Constantin GALAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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