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PROCES VERBAL 
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Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  03 şi 

05 martie 2015. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în ziua de 03 martie a.c., 

din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, domnii deputați Ghera 
Giureci-Slobodan (Mino.) și Nazare Alexandru (PDL), nu au participat la lucrările comisiei. 

Domnul deputat Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), a fost plecat în delegație. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în ziua de 05 martie a.c., 

din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, domnii deputați Ghera 
Giureci-Slobodan (Mino.) și Nazare Alexandru (PDL), nu au participat la lucrările comisiei. 

 
 
La şedinţele din 03 martie a.c. au participat ca invitați: doamna Anculescu Manuela, 

consilier Ministerul Finanțelor Publice, doamna Niculescu Rodica, consilier Ministerul 
Finanțelor Publice, domnul Cosmin Popescu, Director Adjunct Compania Națională de 
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, domnul Ionescu Mircea, consilier 
Ministerul Transporturilor și domnul Titea Dragoș, Secretar de Strat Ministerul 
Transporturilor. 

 
 

 Lucrările şedinţelor din 03 şi 05 martie 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 03 şi 05 martie 2015 au figurat următoarele 
puncte: 

 

Bucureşti, 05.03.2015 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
tudor.monica
Original
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AVIZE 

 
1. PL-x 71/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative 

2. PL-x 74/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a 
altor acte normative 

3. PL-x 76/2015 Propunere legislativă privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal 

 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. PL-x 598/2013 Cerere de reexaminare a Legii privind transmiterea unui teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"CFR " -S.A. în domeniul public al 
municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj 

5. PL-x 578/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 

6. PL-x 294/2014 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept 
de liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Formatorilor Auto din România 

7.  PL-x 549/2013 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept 
de liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Formatorilor Auto din România 

 
 
 În partea a doua a ședințelor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură s-
au întâlnit cu reprezentanții autorităților portuare, în vederea dezbaterii și analizării 
activității domeniului naval din România. 
 La şedinţe au participat ca invitați: domnul Topor Adrian, Vicepreședinte Sindicatul 
"Portul", domnul Burlacu Mircea, Președinte Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare, 
domnul Muntoiu Ștefan, Vicepreședinte Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, domnul 
Panait Viorel, Președinte Organizaţia Patronală Operatorul Portuar Constanţa, domnul 
Lucian Danilescu, avocat Organizaţia Patronală Operatorul Portuar Constanţa şi domnul 
Corneliu Idu, membru consiliu director Organizaţia Patronală Constanţa – Comvex S.A. 
Constanța.  
 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în 
domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 71/2015), ce are ca 
obiect de reglementare stabilirea unor măsuri financiare și modificarea unor acte normative. 
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Astfel, în anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 
prin derogare de la prevederile art. 30 alin.(2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, Guvernul poate aloca, prin hotărâre de Guvern, sume către 
Ministerul Transporturilor, din Fondul de rezervă bugetară, pentru: plata arieratelor, inclusiv 
arieratele înregistrate de spitale aflate in subordinea acestuia; plata compensațiilor necesare 
serviciilor publice sociale pentru transport feroviar public de călători conform art. 5 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998; majorarea capitalului social aferent 
participării statului la operatorii economici din domeniul feroviar care funcționează sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor. 

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 18 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate 
de voturi. 
 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative (PL-x 74/2015), ce are ca obiect 
de reglementare stabilirea unui nivel al accizelor diferențiat, stabilit prin diminuarea cu 
189,52 lei/1.000 litri, respectiv cu 224,3 lei/tona, a nivelului standard prevăzut pentru 
motorină, în cazul în care aceasta este folosită drept carburant pentru motor, în următoarele 
situații: Transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule 
sau ansambluri de autovehicule destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o 
greutate brută maximă autorizată de cel putin 7,5 tone; Transportul de persoane, regulat sau 
ocazional, cu excepția transportului public local de persoane, efectuat cu un autovehicul din 
categoria M2 sau M3. 

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 18 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege, Consiliului Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate 
de voturi. 
 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (PL-x 76/2015), ce are ca 
obiect de reglementare scutirea de la plata taxei pentru deținerea sau utilizarea 
echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura 
publică locală, a tractoarelor, remorcilor, combinelor și a altor utilaje agricole care sunt 
utilizate pe raza exploatației agricole. 

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 18 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă.  
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 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Cererea de reexaminare a Legii privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"CFR " -S.A. în 
domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului 
Dej, judeţul Cluj (PL-x 598/2013), ce are ca obiect de reglementare 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 
municipiului Dej şi în administrarea Consiliului local al municipiului Dej, judeţul Cluj. Din 
expunerea de motive reiese că imobilul care face obiectul transmiterii nu mai este necesar 
îndeplinirii scopului pentru care a fost afectat şi nici altor obiective de infrastructură publică, 
iar transmiterea imobilului nu afectează siguranţa circulaţiei feroviare. De asemenea se 
specifică că terenul nu este revendicat în temeiul Legii fondului funciar, al Legii nr. 10/2001 
privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea 
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi nu face parte 
obiectul vreunei acţiuni în judecată. 

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 10 
decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva cerere de reexaminare a fost adoptată, fără 
modificări, cu majoritate de voturi. 
 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea şi completarea Legii 
petrolului nr.238/2004 (PL-x 578/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, în 
vederea definirii redevenței, a depozitării petrolului, a sistemului național de transport, a 
dreptului de operare a sistemului național de transport etc., prin încheierea de acte adiționale 
între autoritatea competentă și titularii acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din legea mai 
sus menționată. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat proiectul 
de lege în şedinţa din 09 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind exercitarea 
profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România (PL-x 294/2014), ce 
are ca obiect de reglementare următoarele: Stabilirea modului de dobândire, exercitare, 
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suspendare și încetare a profesiei de formator auto cu drept de liberă practică; Stabilirea 
drepturilor și obligațiilor formatorilor auto cu drept de liberă practică; Stabilirea 
interdicțiilor și incompatibilității în exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă 
practică; Stabilirea modului de organizare, a atribuțiilor și a forurilor de conducere ale 
Colegiului Formatorilor Auto din România (CFAR); Măsuri cu privire la Registrul unic al 
Formatorilor Auto cu drept de liberă practică în România; Răspunderea disciplinară. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 02 
iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține 
proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind exercitarea 
profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România (PL-x 549/2013), ce 
are ca obiect de reglementare modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunandu-se exceptarea de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin.(4) a 
perceperii de tarife de utilizare de către administratorii drumurilor pentru investiţiile publice 
de interes local, zonal, judeţean sau regional, după caz. 

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 28 
noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul nu 
susține proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de 
voturi. 
 
 
 În ziua de 05 martie 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 


