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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
din ziua de 16 iunie 2020 

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 
iunie 2020. 
 
                 Lucrările şedinței online din data de 16 iunie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Găvrilă Ghilea, președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 
 
                 La lucrările comisiei online au participat, în calitate de invitaţi, din partea: 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: Ministerului Afacerilor 
Interne: doamna Maria Dragnea- șef serviciu; domnul Viorel Grigoraș- secretar de stat și  
doamna Carmen Pop- șef serviciu;  Autorității de Investigații si Analiză pentru Siguranța 
Aviației Civile: domnul Constantin Voicu- director general; Federației Naționale Feroviare 
Mișcare Comercial Vagoane: domnul Grigore Mare- președinte; Federației Drum de Fier: 
domnul Florin Dobrescu- președinte; Federației Mecanicilor de Locomotivă: domnul Iulică 
Măntescu- președinte și domnul Radmilo Felix- secretar general. 
 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
1. PLx 591/2018- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2009 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei 
Civile şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1999 privind investigaţia tehnică a 
accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă; 
2. PLx 560/2017- Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru 
vehiculele electrice; 
3. Plx 611/2018- Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
4. PLx 37/2017- Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar; 
5. Diverse. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
transmiterea către Plenul Camerei Deputaților a unui raport de adoptare cu amendamente 
admise și respinse. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, președintele comisiei a prezentat obiectul de reglementare al 
proiectului de lege și parcursul legislativ și a dat cuvântul domnului deputat Glad Varga, în 
calitate de initiator. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu două săptămâni a actului normativ. 
La punctul 3 al ordinii de zi, luând în considerare parcursul legislativ al actului normativ, 
membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, transmiterea către Plenul Camerei 
Deputaților a unui raport de respingere. 
La punctul 4 al ordinii de zi, au luat cuvântul reprezentanții executivului, reprezentanții 
sindicatelor și domnii deputați: Găvrilă Ghilea, Lucian Șova și Cătălin Drulă. La finalul 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea actului normativ cu două săptămâni. 
 
 
La lucrările comisiei online din data de 16 iunie a.c.,membrii comisiei au fost prezenți 
conform listei de prezență. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Găvrilă Ghilea 
 
 


