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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

07.03.2016 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 1 şi 3 martie 2016 

 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1 şi 
3 martie 2016. 

 
Lucrările şedinţelor din 1 şi 3 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat Mihai 

Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 

La şedinţa din 1 martie a.c. au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Transporturilor: domnul Ion Aurel Stanciu - secretar de stat, domnul Valentin 
Tănase -  consilier şi doamna Carmen Pop – şef serviciu; din partea Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor: domul Viorel Lascu – secretar de stat şi doamna Niculina Moisă – 
coordonator; din partea Agenţiei Fondului de Mediu: domnul Andrei Iorgulescu – director 
general şi domnul Cucu Marian – director adjunct; din partea Şcolii Superioare de Aviaţie 
Civilă: domnul Ion Necula, domnul Aurelian Ilie şi domnul Marcel Anton. 

 
În perioda 1 - 3 martie 2016 pe ordinea de zi au figurat următorele puncte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PL-x841/2015 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru completarea 

Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din 
aviaţia civilă din România 

2. PL-x192/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere 

3. PL-x656/2011 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere 

4. PL-x630/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul 
de mediu pentru autovehicule 

5. Dezbateri privind observaţiile şi propunerile patronatului şi asociaţiilor profesionale asupra 
pachetului de proiecte de Lege privind achiziţiile publice 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, 
cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru două săptămâni, 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, au avut loc dezbaterile generale asupra pachetului de Legi privind 
achiziţiile publice, urmând ca în data de 8 martie să aibă loc dezbaterea pe articole a acestui 
pachet legislativ. 

 
La lucrările Comisiei din 1 şi 3 martie 2016 din totalul celor 22 membri au fost 

prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin 
(UNPR), Galan Constantin (ALDE), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Costin 
Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (UNPR), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Fonta Nuţu 
(UNPR), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (neafiliat), Moldovan Iosif (UDMR), 
Nazare Alexandru (PNL), Petrea Dorin Silviu (UNPR), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
 
Domnii deputaţi Petrescu Petre (neafiliat) şi Udrişte Gheorghe (neafiliat) nu au participat la 
lucrările comisiei. 
 
 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
Monica Gabriela Tudor  
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