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Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  24 şi 

26 februarie 2015. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 24 şi 26 

februarie a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi. 
 
La şedinţele din 24 februarie a.c. au participat ca invitați: domnul Crețu Viorel, 

director Ministerul Transporturilor, domnul Vulcănescu Răzvan, Secretar de Stat Ministerul 
Sănătății, doamna Teodor Corina, coordonator Ministerul Sănătății, domnul Iulian Matache, 
Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, domnul Boloș Marcel, director Ministerul 
Transporturilor, domnul Predețeanu Mihnea, AECOM și domnul Constantin Sorin, 
AECOM. 

 
 

 Lucrările şedinţelor din 24 şi 26 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 24 şi 26 februarie 2015 au figurat 
următoarele puncte: 

 
 

AVIZ 
 
1. 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 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 

2. PL-x 103/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi 
pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

3. PL-x 394/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului 
Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare 

 
 
 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.  
 După, domnii deputați au primit răspunsu la întrebările formulate în ședință și în 
ședința de săptămâna precedentă. 
 
 
 
 La punctul 1 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 publice 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 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PL-x 103/2013), ce are ca obiect de reglementare transferul a 13 unităţi 
sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului 
Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, precum şi preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională 
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a Asigurărilor de Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului 
Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz. 

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 25 martie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege, Consiliului Economic şi Social 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 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea 
reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri 
financiare (PL-x 394/2014), ce are ca obiect de reglementare trecerea unor spitale din 
subordinea Ministerului Sănătății în subordinea Ministerului Transporturilor, precum și 
reglementarea posibilității alocării, în anul 2014, din Fondul de Rezervă Bugetară la 
dispoziția Guvernului, ordonatorilor principali de credite, a unor sume pentru finanțarea 
unor cheltuieli din domeniul cultural, religios și sportiv, care nu pot fi asigurate din bugetul 
aprobat. 

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 02 septembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 În ziua de 26 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,                            SECRETAR, 

                          Mihai LUPU                           Constantin GALAN  

 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 


