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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 26 și 28 februarie 2019

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
26 și 28 februarie 2019.
Lucrările şedinței din data de 26 februarie a.c., au fost conduse de domnul
deputat Lucian Nicolae Bode, președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea:
Inspectoratului General al Poliției Române: domnul Florentin Brăcea- director și doamna
Maria Dragnea- ofițer de specialitate; Ministerului Transporturilor: domnul Ovidiu Sîrbusecretar de stat și domnul Cosmin Peștean- consilier; Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice: domnul Nicolae Tudose- secretar de stat și doamna Vasilica Baciudirector; Autoritatății de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile: domnul
Constantin Voicu- director general și domnul Ștefan Martinescu- director; Autorității
Aeronautice Civile Române: doamna Maria Cristina Ioniță- șef birou; Administrației
Române a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A: domnul Mircea Boștină- director
general și doamna Andreea Țonea- șef serviciu.
Pe ordinea de zi din data de 26 februarie a.c. au figurat următoarele puncte:
1.PLx 141/2018-Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local
nr.92/2007;
2.Plx 118/2009- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice;
3.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;

4.PLx 591/2018 -Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2009 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei
Civile şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1999 privind investigaţia tehnică a
accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă;
5. Diverse.
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi
transmiterea unui raport de adoptare a proiectului de lege privind respingerea ordonanței de
urgență către cealaltă comisie sesizată în fond.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi
transmiterea unui raport de adoptare cu amendamente respinse către celelaltă comisie
sesizată în fond.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 2 săptămâni, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 2 săptămâni, cu
unanimitate de voturi.
La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei
de prezență.
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