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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 16 şi 18 iunie 2015 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16 şi 

18 iunie 2015. 
 
La şedinţa din 16 iunie a.c. a participat ca invitat, din partea Ministerului 

Transporturilor domnul Gelu Dae – director general Autoritatea Feroviară Română - AFER. 
 

 Lucrările şedinţelor din 16 şi 18 iunie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Mihai Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 16 iunie 2015 pe ordinea de zi au figurat următorele puncte: 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. PL-x118/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
Pe ordinea de zi au mai fost următoarele puncte: 

 
2. Prezentarea stadiului soluţionării procedurii de infrigement declanşată de Comisia 

Europeană privind siguranţa în transportul feroviar. 
3. Dezbatere asupra lucrărilor contractate de C.N.A.D.N.R., care nu au primit ordin de 

începere a lucrărilor. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu un amendament, cu 
majoritate de voturi, urmând a se întocmi un raport preliminar care va fi înaintat Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul director general al AFER a prezentat stadiul de 
soliţionare a procedurii de infrigement. Membrii comisiei au hotărât ca, în şedinţa următoare, 
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să aibă loc o dezbatere privind problemele cu care se confruntă sectorul de transport pe căile 
ferate române. 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii pentru o 
şedinţă ulterioară. 
 
 La lucrările Comisiei din 16 iunie 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), 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 Ghera Giureci-Slobodan (Mino.) nu a participat la lucrările comisiei. 
 

La lucrările Comisiei din 18 iunie 2015 din totalul celor 22 membri au fost prezenţi 22 
deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (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). 
 
 În ziua de 18 iunie 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,                                SECRETAR 
 
                                  Mihai Lupu                                Constantin Galan 
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