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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

   

 09.11.2015 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 3 şi 5 noiembrie 2015 

 
  
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 3 şi 5 noiembrie 2015. 

 
La şedinţele din 3 şi 5 noiembrie a.c. au participat ca invitați: din partea 

Ministerului Transporturilor domnul Ion Aurel Stanciu – secretar de stat, doamna 
Adriana Kalapis – director direcţia rutieră, domnul Valentin Tănase – consilier, domnul 
Mircea Ionescu – consilier; din partea Registrului Auto Român domnul Cristian Uţă – 
şef serviciu, domnul Cristian Bucur - director tehnic; din partea   Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul Rutier domnul Dorin Ştefan – director, domnul Marius 
Lungan – inspector, domnul Traian Popa – inspector; din partea Autorităţii Rutiere 
Române domnul Cristian Anton – director juridic, doamna Mihaela Trebea – şef 
serviciu; din partea Companiei Naţionale de Autostăzi şi Drumuri Naţionale din 
România domnul Bogdan Zanea – consilier; din partea Ministerului Fondurilor 
Europene domnul Valentin Soneriu – secretar de stat, doamna Mihaela Toader – 
director general, domnul Ionuţ Micu – director AM POST; din partea Ministerului 
Afacerilor Interne domnul Costin Tătuc – director adjunct  Inspectoratul General al 
Poliţiei Române; din partea Asociaţiei Patronale a Transportatorilor Europa 2002 
domnul Miron Sporea – vicepreşedinte, domnul Szanto Zsolt – avocat; din partea 
Cartrans Preda domnul Decebal Popescu – director general. 

 
Lucrările şedinţelor din 3 şi 5 noiembrie a.c. au fost conduse de către 

domnul deputat Mihai Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură. 
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În datele de 3 şi 5 noiembrie 2015 pe ordinea de zi au figurat următorele 
puncte: 
1. P.L.x715/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2010 

2. 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 

3. 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 

4. P.L.x210/2015  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, 
pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de 
înregistrare a activităţii acestora 

5. P.L.x282/2014  Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru o 
săptămână, cu majoritate de voturi şi o abţinere. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat favorabil, cu 
unanimitate de voturi, urmând a se întocmi raport preliminat pentru Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru o 
săptămână, cu majoritate de voturi.  
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat favorabil cu 
amendamente, cu majoritate de voturi, urmând a se întocmi raport preliminat pentru 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu majoritate de 
voturi. 
 

La punctul „Diverse” s-a propus începerea de către Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea desfășurată de S.C. 
C.N.A.D.N.R. S.A., Antreprenorul Impregilo-Salini și Inginerul FIDIC consultant 
(responsabil cu supervizarea lucrărilor) referitoare la contractul tip FIDIC galben 
pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Orăștie - Sibiu, lot 3, km 
43+855 - km 65+965, ca urmare a degradările apărute la acest tronson de autostradă. 

Supusă la vot această propunere a fost adoptată în unanimitate, urmând a se 
transmite Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor solicitarea de încuviinţare a 
începerii anchetei. 
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La lucrările Comisiei din 3 noiembrie 2015 din totalul celor 23 membri au 

fost prezenţi 20 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), 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), Nazare Alexandru (PNL), Petrea Dorin 
Silviu (PSD), Petrescu Petre (neafiliat), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), Rădulescu 
Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL). 

 
Domnii deputaţi Moldovan Iosif (UDMR), Udrişte Gheorghe (PNL) şi Zamfir 

Daniel-Cătălin (PNL) nu au participat la lucrările comisiei. 
 

La lucrările Comisiei din 5 noiembrie 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 
 
 
 
 
 
 
 
 Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
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