
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ  

    12.06.2014 
 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 11 şi 12 iunie 2014 

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

11 şi 12 iunie 2014. 
 

La şedinţele din 11 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Titea Dragoş, 
Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, domnul Valentin Tănase, consilier Direcția 
Rutieră Ministerul Transporturilor, doamna Iacob Victoria, Director Direcția Medicală  
Ministerul Transporturilor, domnul Bogdan Bărboi, Director Autoritatea Rutieră 
Română, domnul Ionescu Mircea, consilier Direcția Rutieră  Ministerul Transporturilor , 
domnul Cristian Sorin, Director Autoritatea Rutieră Română şi doamna Pop Carmen, şef 
serviciu Ministerul Transporturilor. 

 
 Lucrările şedinţelor din 11 iunie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 
 În data de 11 iunie 2014 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x 167/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010 

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

2. PL-x 49/2014 Propunere legislativă privind combaterea consumului de droguri în 
trafic, precum şi în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri 
crescute pentru siguranţă, securitatea şi sănătatea terţilor 
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3. PL-x 233/2014 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 

4. PL-x 103/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor 
şi pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

5. PL-x 178/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră 

6. PL-x 104/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere 

7. 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 

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 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 adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
           La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Mihai Lupu a informat membrii 
comisiei de primirea adresei  de la Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat, 
prin care aduce la cunoştinţă desemnarea domnului deputat Sergiu-Constantin Vizitiu, în 
funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a Camerei 
Deputaţilor, funcţie nou înfiinţată. 
           Domnul preşedinte Mihai Lupu a supus la vot această propunere. 
           Membrii comisiei au votat în unanimitate ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură de către domnul Sergiu-Constantin Vizitiu, 
deputat din partea Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat. 
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 La lucrările Comisiei din 11 şi 12 iunie 2014 din totalul celor 20 membri au fost 
prezenţi 18 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), Moldovan Iosif 
(UDMR), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca 
Ştefan-Petru (PP-DD), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Ghera Giureci-Slobodan 
(Mino.), Iriza Scarlat (PSD), Mitrea Miron Tudor (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan 
Coriolan (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin (PSD), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL). 
 
 Domnul deputat Nazare Alexandru (PDL) nu a participat la lucrările comisiei.  
 Domnul deputat Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC) a figurat în concediu, comform 
BP nr. 577 din 03.06.2014. 
 
 

Lucrările Comisiei din ziua de 12 iunie 2014 s-au desfăşurat în cadrul grupurilor 
de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Mihai LUPU 

 

SECRETAR, 

Iosif  MOLDOVAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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