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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 12 şi 14 mai 2015 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12 şi 

14 mai 2015. 
 
La şedinţele din 12 mai a.c. au participat ca invitați: domnul Cosmin Popescu, 

director adjunct Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., 
domnul Dragoș Titea, Secretar de Stat Ministerul Transporturilor și doamna Mariana 
Ciocan, șef proiect Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 
S.A. 

 
 
 Lucrările şedinţelor din 12 şi 14 mai a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 
 În data de 12 şi 14 mai 2015 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
 
 

 
SESIZARE ÎN FOND 

 
 

1. PL-x 166/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor 
 

  
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
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La punctul 2 al ordinii de zi, punctul „Diverse”, domnul preşedinte Mihai Lupu a adus la 
cunoştinţă membrilor comisiei că documentele şi materialele solicitate C.N. A.P.M. S.A. 
Constanţa au fost primite în termenul stabilit.  

Membrii comisiei au propus să se solicite şi alte documente de la Curtea de Conturi a 
României, în ce priveşte verificarea acestei companii în ultimii 5 ani, de la Direcţia pentru 
Impozite şi Taxe Constanţa, în ce priveşte cuantumul sumelor virate de operatorii economici 
la bugetul local reprezentând impozite şi taxe, de la furnizorii de utilităţi, în ce priveşte 
contractele companiei cu aceştia. 

De asemenea, s-a propus ca şedinţele din 28 şi 29 mai a.c. să se desfăşoare la 
Constanţa, pentru a fi audiaţi reprezentanţii companiei şi cei ai operatorilor portuari.  

Domnul preşedinte Mihai Lupu a spus la vot toate aceste propuneri, care au fost 
aprobate în unanimitate de către membrii comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei din 12 și 14 mai 2015 din totalul celor 22 membri au fost 
prezenţi 21 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 (neafiliat), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), Petrescu Petre 
(neafiliat), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru 
Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL). 
 

Domnul deputat Petrea Dorin Silviu (PSD), nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 
 În ziua de 14 mai 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. 
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