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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 06, 07 și 08 noiembrie 2018 

 

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

06, 07 și 08 noiembrie 2018. 

 

                 Lucrările şedinței din data de 06 noiembrie 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: domnii Paul Tache, Mihai Ionescu și doamna Petrică Rodica- directori; 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: doamna Sirma Caraman- 

secretar de stat, doamna Diana Tenea- director general, doamna Vasilica Baciu- director, 

domnul Liviu Băileșteanu- director, doamna Anca Ileana Ginavar- director general; 

Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA): domnul Mircea 

Boștină- director general și domnul Alexandru Kramer- director economic; Confederaţiei 

Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR): domnul Vasile 

Ștefănescu- președinte, domnul Gheorghe Neagra- vicepreședinte; Federației Operatorilor 

Români de Transport (FORT): domnul Augustin Hagiu- președinte; Autorității Aeronautice 

Civile Române: domnul Tudorel Roman- director general adjunct și doamna Maria Cristina 

Ioniță: șef birou; Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice: domnul Iulian Băndoiu- director general adjunct. 

 

Pe ordinea de zi  din data de 06 noiembrie a.c. au figurat următoarele puncte: 

 

1.PLx 613/2018-Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din 

fonduri publice; 

2.PLx 780/2015- Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 

Naţionale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Oraşului Teiuş şi în 

administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba; 

3.PLx 473/2018- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene; 

4.PLx 586/2018- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2018 

privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat 

pentru Controlul în Transport Rutier; 
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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 328/2018-Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de 

transport public local nr.92/2007; 

7. Diverse. 

 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, s-a hotărât transmiterea unui raport de respingere către 

celelalte comisii sesizate în fond, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate de 

voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate de 

voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu un amendament 

admis, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, s-a hotărât transmiterea unui raport de adoptare cu 

amendamente admise și respinse către celelalte comisii sesizate în fond, cu unanimitate de 

voturi. 

 

 

La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei 

de prezență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                   

 

Lucian Nicolae Bode                             

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


