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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 10 şi 12 martie 2015 

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

10 şi 12 martie 2015. 
 
La şedinţele din 10 martie a.c. au participat ca invitați: domnul Dragoș Titea, 

Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, doamna Kalapis Adriana, director Ministerul 
Transporturilor, domnul Tănase Valentin, consilier Ministerul Transporturilor, doamna 
Pop Carmen, director Ministerul Transporturilor, domnul Micu Ionuț, director Ministerul 
Fondurilor Europene și domnul Bogdan Tohăneanu, Secretar de Stat Ministerul 
Afacerilor Interne. 

 
 Lucrările şedinţelor din 10 şi 12 martie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 10 şi 12 martie 2015 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x 537/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale 
care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum 
şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 

2. PL-x 14/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în 
proprietatea Ministerului Afacerilor Interne 

3. PL-x 92/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane 
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4. PL-x 770/2011 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 

5. PL-x 606/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul 
Rutier 

6. PL-x 661/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 
 

 
 În partea a doua a ședințelor, membrii Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură s-au întâlnit cu reprezentanții Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România în vederea dezbaterii și analizării activității companiei 
din perioada 2000-2014. 
 La şedinţe au participat ca invitați: domnul director Horia Nicolae, domnul 
director general adjunct Mașala Ionuț, domnul consilier director general Aurel Petrescu, 
domnul director general Neaga Narcis, doamna director general adjunct Bendeac Renata 
și domnul director general adjunct Andrei Cristian. 
 
 
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 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, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La lucrările Comisiei din 10 martie 2015 din totalul celor 20 membri au fost 
prezenţi 17 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), Galan Constantin (PC-PLR), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin 
(PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Drăguşanu Vasile-Cătălin 
(PC-PLR), Iriza Scarlat (PSD), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare Alexandru (PDL), 
Petrea Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), Rădulescu Cătălin-
Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL). 
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Domnii deputați Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Ghera Giureci-Slobodan 

(Mino.) și Zamfir Daniel-Cătălin (PNL), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 

La lucrările Comisiei din 12 martie 2015 din totalul celor 20 membri au fost 
prezenţi 17 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), Galan Constantin (PC-PLR), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin 
(PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Drăguşanu Vasile-Cătălin 
(PC-PLR), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (PSD), Moldovan Iosif 
(UDMR), Nazare Alexandru (PDL), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), Rădulescu 
Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL). 
 

Domnii deputați Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD) și 
Zamfir Daniel-Cătălin (PNL), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 În ziua de 12 martie 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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