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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

   

 27.10.2015 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 20, 22 şi 23 octombrie 2015 

 
  
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 20, 22 şi 23 octombrie 2015. 

 
La şedinţa din 20 octombrie a.c. au participat ca invitați: domnul Attila 

Gyorg - secretar de stat - Ministerul Finanţelor Publice, domnul Valentin Şoneriu – 
secretar de stat – Ministerul Fondurilor Europene, domnul Bogdan Tohăneanu – 
secretar de stat – Ministerul Afacerilor Interne, domnul Florin Cătană – şef serviciu 
Inspectoratul General al Poliţiei Rutiere, domnul Florin Rădulescu – şef serviciu – 
Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, domnul Cătălin 
Giulescu – şef serviciu – Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, 
domnul Cătălin Eftime – director gestionare fonduri – Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, domnul Mihai macrea – şef departament 
- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. 

 
La şedinţele din 22 şi 23 octombrie a.c. au participat ca invitați: domnul Ioan 

Aurel Stanciu – secretar de stat – Ministerul Transporturilor, domnul Iosif Szentes – 
director general – CFR Călători, domnul Marius Chiper – director general adjunct – 
CFR S.A., domnul Narcis Neaga – director general - Compania Naţională de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România, domnul Ionuţ Maşala – director general adjunct - 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, domnul Cristian 
Andrei – director adjunct - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România, domnul Horia Nicolae – şef serviciu - Compania Naţională de Autostrăzi şi 
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Drumuri Naţionale din România, domnul Cătălin Romanescu – director regional 
Miercurea Ciuc - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România, domnul Ioan Pintea – director regional – Regionala CF Braşov, domnul 
Petres Sandor – subprefect – Prefectura Hargita, doamna Emilia Arcaş – vicepreşedinte 
– Consiliul Judeţean Neamţ, domnul Anton Covasan – primar – Primăria Dămuc, 
domnul Ghiorghe Onica – primar – Primăria Bicaz Chei, domnul Laczko Albert – 
primar – Primăria Remetea, domnul Nagy Zoltan – viceprimar – Primăria Gheorghieni, 
domnul Elemer Puskas – primar – Primăria Ditrău, domnul Ferentz Thametr – inginer – 
Plintosa S.R.L., domnul Suket Jeno – primar – Primăria Dăneşti, domnul Biro Laszlo – 
primar – Primăria Mădăraş, domnul Istvan Antal – deputat, domnul Tanczos Barna – 
senator.  

 
Lucrările şedinţelor din 20, 22 şi 23 octombrie a.c. au fost conduse de către 

domnul deputat Mihai Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură. 

 
În data de 20 octombrie 2015 pe ordinea de zi au figurat următorele puncte: 

1. P.L.x650/2015 Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete 
de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în 
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" 

2. P.L.x537/2014 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 

3. P.L.x634/2015  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 
privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii 
referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţă rutieră şi 
pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, au avut loc dezbateri în ce priveşte stadiul proiectelor 
finanţate prin programul ex-ISPA în sectorul transporturilor. 
În urma discuţiilor, s-a hotărât să se ceară Ministerului Finanţelor Publice şi 
Ministerului Fondurilor Europene stadiul acestor proiecte. Totodată, s-a supus la vot 
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propunerea de amânare pentru două sptămâni a discuţiilor privind acest proiect de lege, 
propunere care a fost adoptată în unanimitate. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente, 
cu majoritate de voturi, urmând să se întocmească raport preliminar de adoptare cu 
amendamente care va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 

În perioada 22 - 23 octombrie 2015, în urma aprobării Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor, şedinţele comisiei s-au desfăşurat în judeţele Harghita şi Neamţ, 
pe ordinea de zi figurând următorele puncte: 
1. Dezvoltarea infrastructurii de transport în zona centrală şi de est a României; 
2. Implementarea Master Planului de Transport al României în aceste zone, respectiv 
construirea autostrăzii Ungheni – Târgul Neamţ; 
3. Reabilitarea căii ferate tronson Ciceu – Deda; 
4. Accesarea Fondurilor Europene pentru perioada 2015-2020 în ceea ce priveşte 
infrastructura de transport. 
 

Temele de discuţie au vizat subiecte de actualitate şi cu impact asupra 
dezvoltării durabile a zonelor de centru şi de est ale României. 

Astfel, împreună cu factorii de decizie de la nivel guvernamental, membrii 
comisiei au analizat proiectele de investiţii în infrastructura de transport rutier şi 
feroviar, precum şi calendarul de implementare al acestora cu accent pe asigurarea 
prioritizării lor în cadrul Master Planului General de Transport şi asigurarea surselor de 
finanţare alocate României prin exerciţiul financiar european 2014-2020. 

Din discuțiile privind infrastructura de transport rutier, a reieșit că este 
prioritară construcţia autostrăzii Iași-Târgul Mureș şi au tras un semnal de alarmă în 
legătură cu ultimele evoluţii pe acest subiect din care rezultă faptul că acest proiect nu a 
fost inclus pe nici un instrument de finanţare de către Ministerul Transporturilor. 

În ceea ce privește infrastructura de transport feroviar de călători și marfă, 
s-a reiterat importanța reabilitării coridorului Pan European 4 Curtici-Constanţa, 
precum şi reabilitarea trecerilor la nivel cu calea ferată şi a gărilor. 

Din punct de vedere legislativ, membrii comisiei au propus modificarea 
O.U.G. nr.34/2006, în sensul debirocratizării şi flexibilizării procedurilor de achiziţii 
publice, modificarea legislaţiei privind parteneriatul public privat, precum şi 
îmbunătăţirea cadrului legislativ privind transportul pe căile ferate pentru a elimina 
barierele legislative. 

De asemenea, s-a propus includerea în proiecţia bugetară pe anul 2016 a 
finanţării coridoarelor de transport rutier şi feroviar, fiind prioritară pentru dezvoltarea 
durabilă a ţării noastre. 

La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, 
C.N.A.D.N.R., CFR infrastructură, CFR călători, precum şi reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale. 

 



 

4 
 

 

La lucrările Comisiei din 20 octombrie 2015 din totalul celor 23 membri au 
fost prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (PSD), 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), 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 Toader Mircea-Nicu (PNL) şi  Udrişte Gheorghe (PNL) nu au 

participat la lucrările comisiei. 
 
 

La lucrările Comisiei din 22 şi 23 octombrie 2015 din totalul celor 23 
membri au fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (PSD), Vizitiu Sergiu-Constantin (PSD), Galan 
Constantin (PC-PLR), Şova Lucian (PSD), Costin Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru 
(DP), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), 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), Toader Mircea-Nicu (PNL) şi  Udrişte 

Gheorghe (PNL) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
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