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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 21 și 22 noiembrie 2016 

 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  21 
și 22 noiembrie 2016. 

Lucrările şedinţelor din 21 și 22 noiembrie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Cătălin Marian Rădulescu, vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 

 
În perioada 21 și 22 noiembrie 2016 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

1. PL-x 61/2016  Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr. 147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art. 23 din 
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

2. PL-x 109/2016 Proiect de Lege privind instituirea unor cerințe generale referitoare la 
lucrările la rețelele și gospodăriile tehnice care afectează străzile și parcările publice 

3. PL-x 195/2016   Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic 
4. Pl-x  201/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 
5. PL-x  311/2016  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

12/2016 pentru modificarea alin.(4) al art. 241 din Legea nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind 
aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului 

6. PL-x 313/2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

7. PL-x  357/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța Guvernului 
nr.29/1997 privind Codul aerian civil 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat în forma prezentată de 
inițiator, cu majoritate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat în forma prezentată de 
inițiator, cu majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat în forma prezentată de 
inițiator, cu majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată în forma 
prezentată de inițiator, cu majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat în forma prezentată de 
inițiator, cu majoritate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat în forma prezentată de 
inițiator, cu majoritate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat în forma prezentată de 
inițiator, cu majoritate de voturi. 
 
La lucrările Comisiei din 21 și 22 noiembrie 2016 din totalul celor 21 membri au fost prezenţi 
21 deputaţi, după cum urmează: 
Lupu Mihai (PNL), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin (UNPR), Galan 
Constantin (PNL), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca 
Ştefan-Petru (ALDE), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Fonta Nuţu (UNPR), Ghera Giureci-
Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (ALDE), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), 
Petrea Dorin Silviu (PSD), Petrescu Petre (neafiliat), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Udrişte Gheorghe (UNPR), 
Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
 
 
                              
 
 
 

                            VICEPREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                         
                           Cătălin Marian Rădulescu                      Constantin Galan 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
Referent, Ruxandra Costina Chiriac 


