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Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4, 5, 
6 şi 7 iulie 2016. 

 
Lucrările şedinţelor din 4, 5, 6 şi 7 iulie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 

Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 

 În perioda 4 - 7 iulie 2016 pe ordinea de zi au figurat următorele puncte: 
 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

1. PL-x656/2011  Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere 

2. PL-x770/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul 
accidentelor din sectorul de transport maritim 

3. PL-x36/2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj şi în 
administrarea Consiliului judeţean Cluj 

4. PL-x195/2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic 
5. PL-x262/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de 
infrstructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative 
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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 amânat, cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La lucrările Comisiei din 4, 5, 6 şi 7 iulie 2016 din totalul celor 22 membri au fost 
prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin (UNPR), Galan 
Constantin (PNL), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PSD), 
Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Fonta Nuţu (UNPR), 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), Udrişte Gheorghe (neafiliat), Zamfir 
Daniel-Cătălin (PNL). 
 
Domnii deputaţi Arsene Ionel (PSD) şi Costin Gheorghe (PNL) nu au participat la 
lucrările comisiei. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Lupu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
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