
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ  

    02.04.2015 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 31 martie și 2 aprilie 2015 

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

31 martie şi 2 aprilie 2015. 
 
La şedinţa din 31 martie a.c. au participat ca invitați: doamna Magdalena Grigore, 

Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, doamna Kalapis Adriana, director Ministerul 
Transporturilor, domnul Tănase Valentin, consilier Ministerul Transporturilor, doamna 
Pop Carmen, director Ministerul Transporturilor, domnul Gheorghe Anghel, consilier 
Ministerul Transporturilor, domnul Cristian Uță, șef serviciu Registrul Auto Român, 
domnul Cosmin Popescu, director adjunct Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale din România, domnul Ninel Păianjen, consilier juridic Agenția Națională  
pentru Resurse Minerale, domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat Rodin Traicu, 
domnul deputat Ion Diniță, domnul senator Remus Daniel Nițu, domnul Constantinescu 
Coca, prim vicepreședinte Autoritatea de Supraveghere Financiară, domnul Marius 
Vorniceanu, vicepreședinte Autoritatea de Supraveghere Financiară, doamna Florentina 
Almăjanu, director general Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare 
din România, domnul Mădălin Roșu, responsabil secțiunea auto Uniunea Națională a 
Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, doamna Emilia Lorincz, director 
departament juridic Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din 
România, domnul Aurel Badea, responsabil secțiunea proprietate Uniunea Națională a 
Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, domnul Virgil Alexiu Puticiu, 
președinte Corpul Experților Tehnici Judiciari, domnul Alexandru Petrescu, expert 
tehnic judiciar Corpul Experților Tehnici Judiciari, domnul Bogdan Paul Anania, 
membru consiliul director Asociația Societăților de Service Auto Independente, domnul 
Daniel Barbu, membru consiliul director Asociația Societăților de Service Auto 
Independente, domnul Cristian Munteanu, președinte Asociația Societăților de Service 
Auto Independente, domnul Cosmin Crețu membru Asociația Societăților de Service 
Auto Independente,  Marius Diaconeasa, avocat, domnul Vasile Cazan, președinte 
Asociația pentru Apărarea Drepturilor și Interesele Consumatorilor. 
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 Lucrările şedinţelor din 31 martie şi 2 aprilie a.c. au fost conduse de către 
domnul deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 31 martie și 2 aprilie 2015 pe ordinea de zi au figurat următoarele 
puncte: 
 

 
SESIZĂRI PETNRU AVIZ 

 
 

1. P.l.x235/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a 
instrumentelor structurale 

2. P.l.x276/2015 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe 
filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale 

3. P.L.x288/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr. 
383/2013 

4. P.L.x292/2015 Propunere legislativă privind stabilirea redevenţelor petroliere şi 
miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor 

5. P.L.x302/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
6. P.l.x92/2015  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 

7. 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 

8. P.L.x85/2015  Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea 
Corpului experţilor şi evaluatorilor tehnici auto din România 

10.  P.L.x621/2010  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

11.  P.L.x621/2010  Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Legii 
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din 
aviația civilă din România 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
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La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
amendamente admise, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, 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 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, au fost începute dezbaterile pe raportori la respectivul 
proiect de lege, urmând ca dezbaterile să continue în următoarele ședințe de lucru ale 
raportorilor. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 

În partea a doua a ședinței, respectiv punctul 9 al ordinii de zi, 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 şedinţă au participat ca invitați: domnul director Horia Nicolae, domnul 
director general adjunct Mașala Ionuț, domnul consilier director general Aurel Petrescu, 
doamna director general adjunct Bendeac Renata și domnul director general adjunct 
Andrei Cristian. 
 
 La lucrările Comisiei din 31 martie 2015 din totalul celor 22 membri au fost 
prezenţi 21 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), Drăghici Mircea-
Gheorghe (PSD), Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), Fonta Nuțu (PSD), Ghera 
Giureci-Slobodan (Mino.), 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), Zamfir Daniel-Cătălin 
(PNL). 

Domnul deputat Petrescu Petre (neafiliat) nu a participat la lucrările comisiei. 
 



 

 

 

4 

La lucrările Comisiei din 2 aprilie 2015 din totalul celor 22 membri au fost 
prezenţi 21 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), Drăghici Mircea-
Gheorghe (PSD), Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), Fonta Nuțu (PSD), Ghera 
Giureci-Slobodan (Mino.), 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), Zamfir Daniel-Cătălin 
(PNL). 

Domnul deputat Petrescu Petre (neafiliat) nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 În ziua de 2 aprilie 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, 
Expert parlamentar, 
Monica Gabriela Tudor 
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