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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 5 şi 7 aprilie 2016 

 
 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 5 şi 
7 aprilie 2016. 

 
Lucrările şedinţelor din 5 şi 7 aprilie a.c. au fost conduse de domnul deputat Mihai 

Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 

La şedinţa din 5 aprilie a.c. au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Transporturilor: domnul Dan Marian Costescu – ministru, domnul Răzvan Cuc - 
secretar de stat, domnul Marius Humelnicu – secretar de stat, domnul Marcel Boloş – secretar 
de stat, doamna Carmen Pop – şef serviciu, doamna Raluca Manciu – consilier ministru şi 
domnul Robert Dobre – consilier; din partea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România: domnul Cătălin Homor – director şi domnul Ionuţ Maşala – director 
economic; din partea CFR Infrastructură domnul Marius Chiper – director general. 

 
În perioda 5 şi 7 aprilie 2016 pe ordinea de zi au figurat următorele puncte: 

 
1. Evaluarea execuţiei bugetare şi a obiectivelor cuprinse în Bugetul Ministerului 

Transporturilor pentru primul trimestru 2016 
2. PL-x770/2011 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, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a Camerei 
Deputaţilor s-a întrunit în şedinţă comună cu Comisia pentru transporturi şi energie a Senatului 
în vederea evaluării, împreună cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor, a execuţiei 
bugetare şi a obiectivelor cuprinse în bugetul ministerului pentru primul trimestru al anului 
2016. 
Domnul Ministru Dan Costescu a prezentat execuţia bugetară pe primul trimestru al anului 
2006.  
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Domnii deputaţi au pus întrebări în legătură cu activitatea fiecărui mod de transport, în special 
în ceea ce priveşte stadiul lucrărilor şi proiectelor de infrastuctură rutieră şi ferioviară pe care le 
derulează Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România şi CFR 
Infrastructură. 
Domnul director general Cătălin Homor a prezentat stadiul actual al principalelor lucrări de 
infrastructură rutieră şi a răspuns întrebărilor adresate de către domnii deputaţi şi senatori.   
De asemenea, domnul director general Marius Chiper a răspuns întrebărilor adresate de către 
domnii deputaţi şi senatori în ceea ce priveşte lucrările şi proiectele de infrastructură feroviară 
pe care le derulează CFR Infrastructură. 
La finalul şedinţei s-a stabilit ca următoarea întâlnire să aibă loc la sfârşitul lunii iunie, ocazie 
cu care să se analizeze execuţia bugetară pentru trimestrul al doilea al anului 2016. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru o săptămână, cu 
unanimitate de voturi. 
 

La lucrările Comisiei din 5 şi 7 aprilie 2016 din totalul celor 22 membri au fost 
prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin 
(UNPR), Galan Constantin (PNL), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Costin 
Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (UNPR), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Fonta Nuţu 
(UNPR), 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), 
Udrişte Gheorghe (neafiliat), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
 
 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor  


