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

08, 09, 10 şi 11 septembrie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 08, 09, 10 şi 

11 septembrie a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi. 
 

 
 La şedinţa din 8 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Ciutan Ileana, 

Președinte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, doamna Dinu Cassiana, inspector 
principal Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, domnul Vișan Ilie, pilot instructor, 
doamna Bohoci Puica, însoțitor de bord, doamna Pituț Barbara, însoțitor de bord, 
domnul Panait Ion, pilot, domnul Manaloche Constantin, Președinte Asociația Națională 
a Aviatorilor Pensionari, doamna Radu Ana Anca, însoțitor de bord, domnul Titea 
Dragoș, Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, doamna Păuna Doina, Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate și doamna Irina Iliescu, inspector operațiuni de zbor 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română. 

 
Lucrările şedinţei din 8 septembrie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 

Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 

 În data de 08 septembrie 2014 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
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1. PL-x 612/2013 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.223 din 

2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 
civilă din România 

 
 
 
 În data de 09 septembrie 2014 pe ordinea de zi a figurat întâlnirea membrilor 
comisiei cu domnu Ioan Rus, Ministrul Transporturilor în vederea eficientizării actului 
legislativ și stabilirea priorităților legislative din sesiunea septembrie – decembrie a.c.  
Astfel, pachetul legislativ aflat în dezbaterea comisiei a fost discutat cu ministrul Ioan 
Rus şi cu specialiştii din minister. Acest pachet cuprinde proiecte cu impact major 
asupra domeniului transporturilor cum ar fi: siguranţa rutieră, Codul maritim, regimul 
drumurilor şi altele. 
 
 
 Lucrările şedinţei din 9 septembrie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 
 

La şedinţa din 10 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Ștefănescu 
Vasile, Președinte Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din 
România, domnul Dincă Bogdan, Vicepreședinte Camera Naţională a Taximetriştilor 
din România, domnul Ghișa Mihai-Victor, Vicepreședinte Federația Operatorilor 
Români de Transport, domnul Lazarescu Cristian, Vicepreședinte Federația Operatorilor 
Români de Transport, domnul Doru Dumitrescu, Subsecretar de Stat Ministerului 
Afacerilor Interne, domnul Bracea Florentin, Director Ministerului Afacerilor Interne, 
domnul Pană Florin, comisar șef Ministerului Afacerilor Interne, domnul Teofil Ghercă, 
coordonador Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și doamna 
Elena Cucoș, șef birou Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 
Lucrările şedinţei din 10 septembrie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 

Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 

 În data de 10 septembrie 2014 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
 
 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

 
2. PL-x 621/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
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La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă de 
modificare şi completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului 
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România (PL-x 612/2013), 
ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.223/2007 privind 
Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din 
România, cu modificările ulterioare, urmărindu-se reintroducerea pensiilor de serviciu 
întreg personalului aeronautic civil navigant profesionist. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 09 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul nu susține propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
majoritate de voturi. 

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere (PL-x 621/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea art.15 şi 16 
din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii obligaţiei dispeceratului de a 
încheia contractul de dispecerizare cu orice taximetrist care îi solicită în scris acest lucru 
şi care activează în raza localităţii de autorizare a dispeceratului, sub sancţiunea 
retragerii autorizaţiei pentru activitatea de dispecerat taxi.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 19 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, 
Guvernul susține proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
În ziua de 11 septembrie a.c., lucrările Comisiei s-au desfăşurat în cadrul 

grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea 
de zi. 

 

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                       Mihai LUPU                           Iosif  MOLDOVAN  
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 


