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Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  19 şi 

20 noiembrie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 19 şi 20 

noiembrie a.c., din numărul de 21 membri ai Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi. 
 
La şedinţele din 19 noiembrie a.c. au participat ca invitați: domnul Dragoş Titea, 

Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, domnul Mihai Ionescu, director Ministerul 
Transporturilor, domnul Cazacu Cristian, consilier Ministerul Transporturilor şi doamna 
Carmen Pop, director Ministerul Transporturilor. 

 
 Lucrările şedinţelor din 19 noiembrie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţelor din data de 19 noiembrie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 

 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 442/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare 
pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu 
capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
calitatea de actionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
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2. PL-x 449/2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 

din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată 
3. PL-x 481/2014 Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de 

acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian 
Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş 

4. PL-x 494/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul 
navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, 
semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010 

5. PL-x 495/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea 
Europeană şi Statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de 
altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la 
Bruxelles, la 18 decembrie 2013 

 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
6. PL-x 493/2014 Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia 

şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de 
Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 
decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de 
Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia 
MSC.359(92) din 21 iunie 2013 

7. PL-x 496/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în 
domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, semnat 
la Luxembourg la 10 iunie 2013 

8. BPI-187/E-s COM (2014)581 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor  şi omologarea de tip 
pentru motoare cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a 
activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii 
operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 442/2014), ce are ca 
obiect de reglementare adoptarea unor măsuri privind înființarea Departamentului pentru 
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului prin reorganizarea Oficiului 
Participațiilor Statului și Privatizării în industrie și prin preluarea unor activități de la 
Departamentul pentru Energie și Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 
Mediul de Afaceri și Turism, pentru asigurarea finanțării activității Departamentului pentru 
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, pentru eficientizarea activităţii de 
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privatizare, în vederea dezvoltării activității economice cu capital majoritar de stat în 
domeniul energiei. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat proiectul 
de lege în şedinţa din 17 septembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate 
de voturi. 

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată (PL-x 449/2014), ce are ca obiect de 
reglementare completarea alineatului 2 al articolului 28 din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, in sensul includerii societatilor 
comerciale, avand ca actionar unic unitatea administrativ-teritoriala, in categoria operatorilor 
prin intermediul carora se poate realiza gestiunea directa a prestarii sau furnizarii de utilitati 
publice. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 16 septembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă.  

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

 
 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind transferul, cu 

titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 
Internaţional Timişoara-Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş (PL-x 
481/2014), ce are ca obiect transferul, cu titlu gratuit al pachetului integral de acţiuni deţinut 
de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din 
proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în 
proprietatea privată a judeţului Timiş și în administrarea Consiliului Județean Timiș, în 
vederea gestionării procesului de dezvoltare al aeroportului, luând în considerare interesele 
economice ale regiunii deservite de acesta. 

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 01 
octombrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

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

 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele 
sale membre, pe de o parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010 (PL-x 494/2014), ce 
are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de cooperare in domeniul navigatiei prin 
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satelit intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, 
pe de alta parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  

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

 
 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi Statele membre ale acesteia, pe de o 
parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de 
radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013 (PL-x 495/2014), ce 
are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi 
Statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, 
privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 
decembrie 2013. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  

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

 
 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind acceptarea 

Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin(Codul 
MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia 
A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 
adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin 
Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 (PL-x 493/2014), ce are ca obiect de 
reglementare acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor 
mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a 
amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al 
Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  

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

 
 
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale 
membre, pe de o parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013 (PL-x 496/2014), ce are ca 
obiect de reglementare ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviaţiei între 
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Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 
2013. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  

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

 
 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat COM (2014)581 - Propunerea de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele referitoare la 
limitele emisiilor  şi omologarea de tip pentru motoare cu ardere internă pentru 
echipamentele mobile fără destinaţie rutieră (BPI-187/E-s), ce are ca obiect de reglementare 
încălcarea principiului subsidiarităţii. 

Supus dezbaterilor, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
În ziua de 20 noiembrie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 

constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la 
Comisie. 

 
 

 

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                          Mihai LUPU                           Constantin GALAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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