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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
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Data, 15.09.2016 
 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 14 şi 15 septembrie 2016 

 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14 
şi 15 septembrie 2016. 

 
Lucrările şedinţelor din 14 şi 15 septembrie a.c. au fost conduse de domnul deputat 

Mihai Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 

La şedinţele din 14 si 15 septembrie a.c. au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Autorității Naționale de Administrare Fiscală: domnul Florin Tunaru – vicepreședinte și  
domnul Adrian Cucu – director general; Autorității de Supraveghere Financiară: domnul Mișu 
Negrițoiu – președinte, doamna Cristina Zgonea – șef serviciu, domnul Florin Golovatic – 
director, doamna Adriana Matache – șef serviciu și domnul Răducu Petrescu – director; 
Consiliului Concurenței: domnul Bogdan Chirițoiu – președinte, domnul Laszlo Gyerko – 
consilier de concurență, domnul Radu Păun – director adjunct - investigația sectorială pe 
asigurări, domnul Adrian Mitu – inspector de concurență- responsabil de relația cu Parlamentul 
și doamna Iustina Macovei – consilier; Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și 
Reasigurare: doamna Florentina Almăjanu – director general; Confederației Operatorilor și 
Transportatorilor Autorizați din România: domnul Vasile Ștefănescu – președinte și domnul 
Eugen Costan – secretar general; Federației Operatorilor Români de Transport: domnul 
Augustin Hagiu – președinte de onoare și domnul Mihai Ghișa – vicepreședinte; Ministerului 
Afacerilor Interne: doamna Maria Cristina Manda – subsecretar de stat; Ministerului 
Transporturilor: domnul  George Dan Vușcan – secretar de stat și doamna Răducanu Alina – 
consilier juridic; Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: domnul Groșan 
Mihai – director; Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier: domnul Dorin 
Ștefan – inspector șef. 

 
În perioada 14 şi 15 septembrie 2016 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 
1. BPI-191/E COM (2016)359 - Comunicare a Comisiei Europene –Europa investește din 

nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare. 
2. PL-x 309/2016 Proiect de Lege pentru denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor 

reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma 
la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 
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3. PL-x 145/2016 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-x 601/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

5. PL-x 108/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

6. PL-x 109/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

7. PL-x 504/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  

8. PL-x 572/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

9. PL-x 871/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  

10. PL-x 116/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

11. PL-x 186/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

12. PL-x 203/2016 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

13. PL-x 279/2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată şi actualizată 

14. Diverse 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de opinie a fost adoptat, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, 
cu majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată , cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legiaslativă a fost adoptată, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de 
voturi și un vot împotrivă. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins, cu majoritate de voturi. 
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La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 14 al ordinii de zi, s-a analizat Memoriul societății MATDAN SRL cu privire la 
blocarea transportului public județean prin curse regulate din județul Vâlcea ca urmare a 
suspendării pentru o perioadă de 30 de zile a licenței de transport. 
Reprezentantul societății a prezentat situația de fapt, respectiv urmare a suspendării pentru 30 
de zile a licenței de transport s-a creat un blocaj în ce privește transportul localnicilor la și de la 
locul de muncă,școală, etc. 
Domnul Dorin Ștefan, inspector șef al I.S.C.T.R. a considerat că măsura luată este foarte 
drastică, și a informat comisia că nu există cadru legal să se rezolve această problemă la nivel 
instituțional, instanța de judecată fiind singura care poate revoca această măsură. 
Domnul secretar de stat George Dan Vușcan consideră că ar trebui modificată hotărârea de 
Guvern care prevede măsura complementară de suspendare a licenței de transport pentru 30 de 
zile. 
Membrii comisiei au hotărât remiterea acestui memoriu Ministerului Transporturilor pentru a 
se găsi o soluție care ar permite deblocarea situației create în județul Vâlcea. 
 

La lucrările Comisiei din 14 și 15 septembrie 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 (PSD), 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) 
 
 

 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
Referent Ruxandra Costina Chiriac 


