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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

   

 03.11.2015 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 27 şi 29 octombrie 2015 

 
  
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 27 şi 29 octombrie 2015. 

 
La şedinţele din 27 şi 29 octombrie a.c. au participat ca invitați: domnul 

Bogdan Tohăneanu – secretar de stat – Ministerul Afacerilor Interne, doamna Irina 
Alexe – secretar general adjunct – Ministerul Afacerilor Interne, domnul Florin 
Rădulescu – şef serviciu – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor, domnul Alexandru Maftei – şef birou – Direcţia Generală de Paşapoarte, 
domnul Ion Aurel Stanciu – secretar de stat – Ministrul Transporturilor, doamna 
Adriana Kalapis – director direcţia rutieră – Ministerul Transporturilor, domnul 
valentin Tănase – consilier – Ministerul Transporturilor şi domnul Cristian Uţă – şef 
serviciu – Registrul Auto Român. 

 
Lucrările şedinţelor din 27 şi 29 octombrie a.c. au fost conduse de către 

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

 
În datele de 27 şi 29 octombrie 2015 pe ordinea de zi au figurat următorele 

puncte: 
1. P.L.x664/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

2. P.L.x682/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
premise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 

3. P.L.x692/2015  Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internationale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru 
aprobarea plăţii corizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei 
Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale 

4. P.L.x661/2013  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat nefavorabil, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, în urma discuţiilor cu reprezentanţii Ministerului 
Transporturilor, respectivul proiect de lege a fost amânat o săptămână, cu majoritate de 
voturi. 
 

La lucrările Comisiei din 27 octombrie 2015 din totalul celor 23 membri au 
fost prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (PSD), Vizitiu Sergiu-Constantin (PSD), Toader 
Mircea-Nicu (PNL), Galan Constantin (PC-PLR), Şova Lucian (PSD), 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), Petrea Dorin Silviu 
(PSD), Petrescu Petre (neafiliat), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), Rădulescu 
Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL). 

 
Domnii deputaţi Ciurariu Florin (PNL) şi  Udrişte Gheorghe (PNL) nu au 

participat la lucrările comisiei. 
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La lucrările Comisiei din 29 octombrie 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), 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), Petrea Dorin Silviu (PSD), Petrescu Petre (neafiliat), Pistru-Popa Eusebiu-
Manea (PNL), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir 
Daniel-Cătălin (PNL). 

 
Domnul deputat Udrişte Gheorghe (PNL) nu a participat la lucrările comisiei. 

 
 
 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
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