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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

08.02.2016 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 2 şi 4 februarie 2016 

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 2 şi 4 februarie 2016. 

 
Lucrările şedinţelor din 2 şi 4 februarie a.c. au fost conduse de domnul 

deputat Mihai Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
În data de 2 februarie 2016 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 

1. Dezbatere privind analizarea şi identificarea soluţiilor legislative în vederea stabilirii 
clare şi transparente a modului de calcul a primelor RCA de către asigurători  

 
La şedinţa din 2 februarie a.c. au participat, din partea Autorităţii de 

Supraveghere Financiară: domnul Marius Vorniceanu - vicepreşedinte, domnul Paul 
Mitroi - director, doamna Adriana Matache – şef serviciu; din partea Consiliului 
Concurenţei: domnul Adrian Comănescu – director adjunct, domnul Laszlo Gyerko – 
consilier de concurenţă, Radu Păun – inspector de concurenţă; domnul Augustin Hagiu 
– Preşedinte Federaţia Operatorilor Români de Transport, domnul Eugen Costan – 
secretar general Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România, 
domnul Mircea Grigore – vicepreşedinte Confederaţia Patronală din Industrie, 
Agricultură, Construcţii şi Servicii din România, domnul Radu Dinescu – secetar 
general şi domnul Constantin Isac – vicepreşedinte Uniunea Naţională a 
Transportatorilor Rutieri din România. 

 
Domnul Preşedinte Mihai Lupu a precizat că această dezbatere, la care au 

fost invitaţi factorii de decizie, precum şi cei implicaţi, a fost stabilită în urma 
numeroaselor sesizări primite de la asociaţiile de transportatori în ceea ce priveşte 
mărirea nejustificată a preţurilor la prima de asigurare RCA. 

tudor.monica
Original



 

2 
 

 
Domnul preşedinte a dat cuvântul tuturor invitaţilor, precum şi domnilor 

deputaţi, membri ai comisiei, care au pus întrebări atât reprezentanţilor asociaţiilor de 
transportatori, cât şi reprezentanţilor ASF şi Consiliului Concurenţei. 

Reprezentanţii transportatorilor au precizat că doresc o piaţă liberă a 
asigurărilor, preţuri fundamentate economic, precum şi modificarea actualei legislaţii, 
în sensul  găsirii şi altor modalităţi de identificare a RCA, alta decât modelul 
rovignetei. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât ca în două săptămâni 
membrii comisiei să înainteze Parlamentului României o serie de propuneri de 
modificare şi completare a legislaţiei actuale. 

 
În data de 4 februarie 2016 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 

1. Dezbatere cu tema: "Dezvoltarea infrastructurii din România din perspectiva Master   
Planului General de Transport" 

 
La şedinţa din 4 februarie a.c. au participat, din partea Ministerului 

Transporturilor: domnul Dan Marian Costescu - ministru, domnul Ion Aurel Stanciu - 
secretar de stat, domnul Marcel Boloş - secretar de stat, doamna Carmen Pop, şef 
serviciu; din partea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România domnul Cătălin Homor – director general şi domnul Ionuţ Maşala – director 
economic; din partea CFR SA Infrastructură domnul Marius Chiper – director general, 
din partea Ministerului Fondurilor Europene domnul Nicu Buică – secretar de stat, 
domnul Emanoil Radu Dascălu – secretar de stat şi domnul Ionuţ Micu – director 
AMPOST; din partea Ministerului Finanţelor Publice doamna Nicoleta Szabo – 
consilier şi domnul Cristinel mateciuc – consilier; din partea Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice domnul Bogdan Puşcaş – preşedinte; din partea Agenţiei naţionale 
pentru Protecţia Mediului – domnul Toma Petcu – preşedinte şi doamna Elena 
Mehedinţu – director reglementări. 

 
Domnul Preşedinte Mihai Lupu a precizat că această dezbatere are loc ca 

urmare a solicitării Comisiei pentru Transport şi Turism a Parlamentului European 
(TRAN) în vederea derulării unei dezbateri asupra Master Planului General de 
Transport al României, pe data de 30 martie 2016, dezbaterea ce va avea loc la Camera 
Deputaţilor.  

 Pentru a putea prezenta o poziție unitară legislativ-executiv, Comisia a 
adresat invitații miniștrilor Transporturilor, Finanțelor Publice, Mediului și Fondurilor 
Europene de a participa la dezbaterea din data de 4 februarie 2016, dezbatere ce a vizat 
armonizarea legislației cu privire la achiziții publice, autorizații de mediu, instrumente 
de plată, bugetele necesare proiectelor cuprinse în Master Planul General de Transport 
al României.  

De asemenea, Comisia și-a manifestat susținerea totală în vederea armonizării 
legislației, în funcție de competențe, având ca obiectiv final promovarea unui document 
legislativ cu privire la Master Planul General de Transport al României.   
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La lucrările Comisiei din 2 februarie 2016 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 (UNPR), Galan Constantin (ALDE), Ciurariu Florin (PNL), Costin 
Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (UNPR), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), 
Drăguşanu Vasile-Cătălin (ALDE), Fonta Nuţu (UNPR), Ghera Giureci-Slobodan 
(Mino.), Iriza Scarlat (UNPR), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), 
Petrea Dorin Silviu (UNPR), Petrescu Petre (neafiliat), Pistru-Popa Eusebiu-Manea 
(PNL), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Udrişte 
Gheorghe (neafiliat), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
 
Domnul deputat Şova Lucian (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 
 

La lucrările Comisiei din 4 februarie 2016 din totalul celor 22 membri au 
fost prezenţi 19 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (UNPR), Galan Constantin (ALDE), Ciurariu Florin (PNL), Dalca Ştefan-
Petru (UNPR), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Fonta Nuţu (UNPR), Ghera Giureci-
Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (UNPR), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare Alexandru 
(PNL), Petrea Dorin Silviu (UNPR), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), Rădulescu 
Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Udrişte Gheorghe (neafiliat), 
Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
 
Domnii deputaţi Şova Lucian (PSD), Costin Gheorghe (PNL) şi Petrescu Petre 
(neafiliat) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor  


	08.02.2016

