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

de  28, 29 şi 30 octombrie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 28, 29 şi 

30 octombrie a.c., din numărul de 21 membri ai Comisiei au fost prezenţi 21 
deputaţi. 

 
 

 În data de 28, 29 și 30 octombrie 2014 pe ordinea de zi a figurat următorul 
punct: 
 
 

 
SESIZARE ÎN FOND 

 
 
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 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 
656/2011), ce are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal în vederea 
aplicării directe, începând cu data de 4 decembrie 2011, a noilor dispoziţii europene 
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în domeniul transporturilor rutiere, respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 
1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru 
exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri şi ale Regulamentului 
(CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 
2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de 
transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) 
nr.561/2006, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României în calitatea 
sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege 
în şedinţa din 14 noiembrie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege. 

 
 
 
În zilele de 28, 29 și 30 octombrie a.c., lucrările Comisiei s-au desfăşurat în 

cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii iniţiativei legislative de pe 
ordinea de zi. 
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