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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 24 şi 26 februarie 2015 

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

24 şi 26 februarie 2015. 
 
La şedinţele din 24 februarie a.c. au participat ca invitați: domnul Crețu Viorel, 

director Ministerul Transporturilor, domnul Vulcănescu Răzvan, Secretar de Stat 
Ministerul Sănătății, doamna Teodor Corina, coordonator Ministerul Sănătății, domnul 
Iulian Matache, Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, domnul Boloș Marcel, 
director Ministerul Transporturilor, domnul Predețeanu Mihnea, AECOM și domnul 
Constantin Sorin, AECOM. 

 
 Lucrările şedinţelor din 24 şi 26 februarie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 24 şi 26 februarie 2015 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 

AVIZ 
 
1. PL-x 15/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte 
normative 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. PL-x 103/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor 
şi pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

3. PL-x 394/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare 

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



 

 

 

2 

 
 
 După ședințele comisiei, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură s-
au întâlnit cu reprezentanții Ministerului Transporturilor în vederea prezentării ultimilor 
modificări produse la nivelul ministerului asupra Marter Planului General de Transport 
al României, pe domeniile naval și aerian.  
 După, domnii deputați au primit răspuns la întrebările formulate în ședință și în 
ședința de săptămâna precedentă. 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La lucrările Comisiei din 24 şi 26 februarie 2015 din totalul celor 20 membri au 
fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), Galan Constantin (PC-PLR), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin 
(PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Drăghici Mircea-
Gheorghe (PSD), Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), 
Iriza Scarlat (neafiliat), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), Petrea 
Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), Rădulescu Cătălin-Marian 
(PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL). 
 

 
În ziua de 26 februarie 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, 

Mihai LUPU 

 

SECRETAR, 

Constantin GALAN  
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