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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 24, 25 şi 26 noiembrie 2015 

 
  
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 24, 25 şi 26 noiembrie 2015. 

 
La şedinţa din 24 noiembrie a.c. au participat, din partea Ministerului 

Transporturilor, domnul Ion Aurel Stanciu, secretar de stat, doamna Cristina Militaru, 
director, şi domnul Gheorghe Anghel, consilier, domnul Gelu Dae, director Autoritatea 
Feroviară Română, domnul Cristian Uţă, şef serviciu Registrul Auto Român, domnul 
Vasile Belibou, director general Agenţia de Investigare Feroviară Romănâ, domnul 
Cosmin Popescu, şef departament Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România, domnul Nicu Buică, secretar de stat Ministerul Fondurilor 
Europene, Cristina Bella Koc, expert Ministerul Finanţelor Publice, domnul Alin 
Cârstoiu, şef serviciul juridic Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vărstnice şi domnul Nicolae Neacşu, vicepreşedinte Agenţia Fondului de 
Mediu. 

 
Lucrările şedinţelor din 24, 25 şi 26 noiembrie a.c. au fost conduse de către 

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

 
În datele de 24, 25 şi 26 noiembrie 2015 pe ordinea de zi au figurat 

următorele puncte: 
1. P.L.x715/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 
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2. P.L.x736/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanţa Guvernului 

nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare 
3. P.L.x800/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
4. P.L.x779/2015  Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
5. P.L.x233/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea 

nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere în reţeaua de drumuri naţionale din 
România 

6. P.L.x415/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.62 din 
Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia 
mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică 
periodică 

7. P.L.x641/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul feroviar 

8. P.L.x630/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

9. P.L.x452/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proeict de lege a fost avizat favorabil cu un 
amendament, cu majoritate de voturi şi o abţinere. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată nefavorabil, 
cu majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 
majoritate de voturi, un vot împotrivă. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 
majoritate de voturi, trei voturi împotrivă şi o abţinere. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
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La lucrările Comisiei din 24 şi 25 noiembrie 2015 din totalul celor 23 

membri au fost prezenţi 23 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), Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), Fonta Nuţu (PSD), Ghera Giureci-
Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (PSD), 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 (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
 

La lucrările Comisiei din 26 noiembrie 2015 din totalul celor 23 membri au 
fost prezenţi 22 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), Dalca Ştefan-Petru (DP), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Drăguşanu Vasile-
Cătălin (PC-PLR), Fonta Nuţu (PSD), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat 
(PSD), 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 (PNL), Zamfir Daniel-
Cătălin (PNL) 
 
Domnul deputat Costin Gheorghe (PNL) nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
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