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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 23, 25 şi 26 iunie 2015 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23, 25 

şi 26 iunie 2015. 
 
La şedinţa din 23 iunie a.c. au participat ca invitaţi: din partea Agenţiei Naţionale 

pentru Resurse Minerale, domnul Gheorghe Duţu – preşedinte, din partea Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, domnul Mihail Fâcă – secretar de stat şi din partea 
Ministerului Transporturilor: doamna Maria-Magdalena Grigore – secretar de stat, domnul 
Gelu Dae – director general Autoritatea Feroviară Română – AFER, domnul Dan Costescu – 
director CFR Infrastructură, domnul Pavel Barculet – director CFR Marfă, domnul Iosif 
Szentes – director general CFR Călători, domnul Adrian Vlaicu – director CFR Călători, 
domnul Mircea Biban – director general CFR Marfă. 

 
La şedinţele din 25 şi 26 iunie a.c. au participat dl. Eugen Teodorovici, Ministrul 

Finanţelor Publice, dl. Dragoş Titea, Secretar de Stat în Ministerul Transporturilor, dl. 
Bogdan Paul Dobrin, Preşedinte A.N.R.M.A.P., dl. Narcis Neaga, Director General al 
C.N.A.D.N.R., precum și reprezantanţi ai administraţiei publice locale şi ai investitorilor.  

 
Lucrările şedinţelor din 23, 25 şi 26 iunie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 

Mihai Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 23 iunie 2015 pe ordinea de zi au figurat următorele puncte: 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. PL-x118/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
Pe ordinea de zi au mai fost următoarele puncte: 
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2. Prezentarea stadiului soluţionării procedurii de infrigement declanşată de Comisia 

Europeană privind siguranţa în transportul feroviar. 
3. Dezbatere asupra lucrărilor contractate de C.N.A.D.N.R., care nu au primit ordin de 

începere a lucrărilor. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu un amendament, cu 
majoritate de voturi, urmând a se întocmi un raport preliminar care va fi înaintat Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul director general al AFER a prezentat stadiul de 
soliţionare a procedurii de infrigement. Membrii comisiei au hotărât ca, în şedinţa următoare, 
să aibă loc o dezbatere privind problemele cu care se confruntă sectorul de transport pe căile 
ferate române. 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii pentru o 
şedinţă ulterioară. 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaților şi-a 
desfăşurat şedinţele de lucru din data de 25 şi 26 iunie 2015 în judeţul Argeş. 

Temele de discuţii au vizat necesitatea modificării cadrului legislativ în 
domeniul achizițiilor publice (O.U.G. nr.34/2006) precum şi implementarea Master 
Planului General de Transport al României, cu accent pe zona intermodală Piteşti, pe 
modernizarea Transfăgărăşanului şi dezvoltarea de proiecte de infrastructură în zona 
turistică Moliviş. 

În ce privește discuțiile pe legea achizițiilor publice, membrii comisiei și-au 
asumat, în unanimitate, ca până la sfarsitul lunii septembrie a.c., să propună un set de 
măsuri legislative care să aducă îmbunătățiri O.U.G. nr.34/2006, în sensul debirocratizării 
și flexibilizării procedurilor de achiziții publice.  

De asemenea, un subiect important aflat pe agenda discuțiilor, l-a reprezentat 
proiectul de infrastructură a autostrăzii Piteşti-Sibiu, care trebuie demarat urgent de către 
autorități, fiind un proiect esențial pentru dezvoltarea economică a județelor Argeş, Sibiu 
şi Vâlcea.  

Din discuțiile cu conducerea C.N.A.D.N.R., și având în vedere potențialul 
turistic și unicitatea Transfăgărăşanului, precum și identificarea unei soluții în sensul 
creșterii duratei de timp în care acest drum este practicabil, s-a considerat oportună 
clasificarea lui ca drum naţional de interes strategic.  

În finalul ședinței, membrilor comisiei le-a fost prezentat proiectul turistic 
Moliviș, un proiect important pentru comunitatea locală, și care are nevoie de susținere 
din partea Guvernului, având în vedere capacitatea lui de a genera locuri de muncă și 
investiții în zonă. 
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 La lucrările Comisiei din 23 iunie 2015 din totalul celor 22 membri au fost prezenţi 21 
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 (DP), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Fonta 
Nuţu (PSD), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (neafiliat), 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), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL). 
 

Domnul deputat Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR) nu a participat la lucrările 
comisiei. 
 

La lucrările Comisiei din 25 şi 26 iunie 2015 din totalul celor 22 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), Costin Gheorghe (PNL), 
Dalca Ştefan-Petru (DP), Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), Fonta Nuţu (PSD), Ghera 
Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (neafiliat), 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), Zamfir 
Daniel-Cătălin (PNL). 
 

Domnii deputaţi Ciurariu Florin (PNL), şi Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), nu au 
participat la lucrările comisiei. 

Domnul deputat Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat 
Căprar Dorel Gheorghe (PSD). 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Lupu 
 
 
 
 
 
 
 
 Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
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