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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro  

Data: 27.10.2022 

Nr. 4c-4/310/2022 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 31 octombrie, 1, 2, 3 noiembrie 2022 

 

 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței în data de 

1 noiembrie 2022. 

La lucrările comisiei, în calitate de invitați, au participat din partea: 

✓ Primăriei Comunei Hărman, județul Brașov, dnul. primar Velican Onoriu Aurelian; 

✓ Primăriei Ilieni, județul Covasna, dnul. primar Fodor Imre; 

✓ Instituției Prefectului Județul Covasna, dnul. Subprefect Boricean Cosmin; 

✓ Cetățenilor Comunei Hărman, județul Brașov și ai localității Ilieni, județul Covasna, 

dnul. Alin Olărescu; 

✓ Companiei Naționale ”AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A., dnul–  Sorin Radu Păun, 

director general;  

✓ Regiei Autonome ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC 

AERIAN ROMATSA, dnul.  Marius Adrian Cojoc, director general; 

✓ Regiei Autonome AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ, dnul. 

NICOLAE STOICA, director general. 
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Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

 

1. Dezbatere cu tema Stadiul proiectului A13 - Autostrada Brașov-Bacău; 

2. Dezbatere privind: 

1. Situația financiară a companiei TAROM și evoluția preconizată până la 

sfârșitul anului 2022; 

2. Stadiul proiectului de restructurare a companiei TAROM; 

3. Stadiul discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene privind aprobarea 

ajutorului de stat pentru restructurare;  

4. Structura actuală a flotei de aeronave, stadiul achiziției aeronavelor de tip 

737MAX, respectiv evoluția reînnoirii flotei de aeronave ATR;   

5. Evoluția recentă a cererii de transport aerian. 

3. Dezbatere privind: 

1. Stadiul implementării Planului de Investiții al Companiei Naționalăe 

”Aeroporturi București” S.A.; 

2. Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, 

respectiv stadiul executării lucrărilor pentru Terminalul 2; 

3. Cuantumul datoriei Societății Comerciale ”Compania Națională De 

Transporturi Aeriene Române – TAROM” S.A. către Compania 

Națională ”Aeroporturi București” S.A., măsurile luate pentru 

securizarea sumelor și demersurile efectuate și planificate la nivelul 

companiei pentru recuperarea acestora; 

4. Măsurile administrative luate la nivelul Companiei Naționale 

”Aeroporturi București” S.A. pentru îmbunătățirea serviciilor 

aeroportuare oferite pasagerilor. 
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4.Dezbatere privind: 

1. Situația cumulată a veniturilor și cheltuielilor Regiei Autonome 

ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN 

ROMATSA  pe primele 9 luni ale anului 2022; 

2. Stadiul rambursării creditului pentru acoperirea deficitului de lichiditate 

contractat de regia autonomă în anul 2020; 

3. Detalii privind mecanismul de recuperare a pierderilor aferente anului 

2020; 

4. Măsurile luate în vederea dimensionării personalului corespunzător 

volumului de activitate actual și preconizat; 

5. Gradul de implementare a planului de investiții aprobat la nivelul regiei 

autonome pentru anul 2021 și anul 2022. 

5. Dezbatere privind ”Îndeplinirea obiectivelor specifice Regiei Autonome Autoritatea 

Aeronautică Civilă Română în vederea realizării funcțiilor acesteia privind supervizarea 

siguranței zborului, securitatea aviației civile, aplicarea reglementărilor aeronautice 

civile, precum și menținerea conformării cu reglementările aeronautice civile în vigoare” 

6. PLx 284/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;  

Ordinea de zi a ședinței comisiei a fost suplimentată la începutul ședinței cu un nou punct, 

respectiv cu punctul 6 – Plx 284/2022, în urma deciziei membrilor comisiei votată cu 

unanimitate de voturi. 

Având în vedere ordinea de zi a ședinței din data de 01.11.2022, în cadrul procedurii de control 

parlamentar asupra activității Guvernului, conform prevederilor articolului 111 din Constituția 

României, republicată, pe parcursul desfășurării ședinței la punctele 1, 3, 4 și 5 de pe ordinea 

de zi au fost adresate întrebări invitaților din partea membrilor Comisiei pentru 
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transporturi și infrastructură pe marginea temelor stabilite pentru fiecare dintre punctele 

aflate pe ordinea de zi a ședinței.  

Menționăm faptul că la punctul 2, din cauza neparticipării la lucrările ședinței a 

reprezentanților Societății Comerciale ”Compania Națională de Transporturi Aeriene Române 

– TAROM” S.A., dezbaterea nu a avut loc. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, cu unanimitate de voturi,  respingerea 

proiectului de lege. 

În zilele de 31 octombrie, 1, 2 și 3 noiembrie 2022 comisia a desfășurat activități de 

documentare, consultare și analiză pe marginea proiectelor din agenda de lucru a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin Drulă 

SECRETAR, 

Zacharie Benedek

 

 

 

 

 

Anca Lazăr, consilier 


