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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 12, 13, 14 martie 2019
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
12, 13, 14 martie 2019.
Lucrările şedinței din data de 12 martie 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: Ministerului
Transporturilor: domnul Alexandru Răzvan Cuc- ministru și domnul Sorin Sîrbu- secretar
de stat; Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere: domnul Narcis
Neaga- director general; METROREX S.A.- domnul Dumitru Șodolescu: director general;
Companiei Naţionale a Căilor Ferate Române: domnul Traian Preoteasa: director general
adjunct; Ministerului Muncii și Justiției Sociale: domnul Gheorghe Ivan- consilier;
Ministerului Finanțelor Publice: domnul Dan Buzdugă- expert superior, domnul Sorin
Chiorean- consilier superior și domnul Marius Răduț- expert; Ministerului Mediului:
doamna Niculina Moisă- șef birou, doamna Felicia Ioana- șef serviciu și domnul Victor
Minchevici- consilier superior; Administrației Fondului pentru Mediu: doamna Claudia
Baicu- director; Administratiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa R.A.)domnul Adrian Șerban- director și doamna Andreea Țonea- șef serviciu; Autorității de
Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile: domnul Ștefan Martinescu- director
și domnul Ciprian Drumea- șef birou.
Pe ordinea de zi din data de 12 martie a.c. au figurat următoarele puncte:
1.PLx 93/2019-Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene;
2.PLx 95/2019- Proiect de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant;
3.PLx 97/2018-Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
4.PLx 672/2018- Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5.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;
6.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;
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, 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, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi
transmiterea unui raport de adoptare către cealaltă comisie sesizată în fond.
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să
propună Plenului un raport de adoptare cu amendamente respinse.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 1 săptămână.
La punctul ”Diverse” s-a hotărât transmiterea către plenul Camerei Deputaților a cererii de
încuviințare a efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete
privind activitatea SC Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM SA
în perioada 2007-2018 cu următoarea componență: Bode Lucian Nicolae,Băișanu ȘtefanAlexandru, Rotaru Alexandru, Bodea Marius, Dobrică Ionela Viorela, Benedek Zacharie,
Căciulă Aurel, Moșteanu Liviu-Ionuț, Paraschiv Rodica.
Începând cu ora 14.00 a avut loc o dezbatere cu privire la autorizarea, organizarea și
controlul serviciilor de transport de persoane, împreună cu Comisia pentru tehnologia
informației și comunicațiilor.
La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei
de prezență.
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