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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 8, 10 şi 11 decembrie 2015 

 
  

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 8, 10 şi 11 decembrie 2015. 

 
La şedinţele din 8, 10 şi 11 decembrie a.c. au participat, din partea 

Ministerului Transporturilor: domnul Dan Marian Costescu, ministru, domnul Ion 
Aurel Stanciu, secretar de stat, domnul Marcel Boloş, secretar de stat, domnul Marius 
Humelnicu, secretar de stat, domnul Petre Neacşa, director, doamna Ana-Maria 
Dascălu, consilier, doamna Carmen Pop, şef serviciu şi domnul Valentin Tănase, 
consilier; din partea Ministerului Finanţelor doamna Cristina Bella Koc, expert 
superior; din partea Ministerului Afacerilor Interne: doamna Irina Alexe, secretar de 
stat,  şi domnul Dumitru Haralambie, inspector general adjunct; din partea Ministerului 
Afacerilor Externe domnul Pietro Pavoni, consilier ministru; din partea Registrului 
Auto Român: domnul George Dincă, director şi domnul Cristian Bucur, director 
adjunct; din partea Inspectoratului General pentru Controlul în Transportul Rutier: 
domnul Dorin Ştefan, director şi doamna Petruţa Manole, şef serviciu financiar; din 
partea Autorităţii Rutiere Române: doamna Aurelia Surulescu, director, domnul Lucian 
Lambru, director general adjunct şi doamna Mihale Trebea, şef serviciu; din partea 
Agenţiei de Investigare Feroviară Romănâ domnul Mircea Nicolescu, şef serviciu; din 
partea Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice: doamna Roxana Mânzatu, 
preşedinte şi domnul Eduard Badea, şef serviciu; din partea Agenţiei Fondului de 
Mediu: domnul Nicolae Neacşu, vicepreşedinte şi domnul Andrei Iorgulescu, jurist. 

 
Lucrările şedinţelor din 8, 10 şi 11 decembrie a.c. au fost conduse de domnul 

deputat Mihai Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
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În datele de 8, 10 şi 11 decembrie 2015 pe ordinea de zi au figurat 

următorele puncte: 
1. P.L.x807/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi 
unele măsuri bugetare 

2. P.L.x824/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România 

3. P.L.x674/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

4. P.L.x812/2015  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul 
cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a 
infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum 
şi pentru prevenirea şi înlăturarea amaninţărilor la adresa securităţii naţionale 

5. P.L.x606/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul 
Rutier 

6. 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 

7. P.L.x641/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul feroviar 

8. P.L.x630/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

9. P.L.x452/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule  

10.  P.L.x780/2015 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public 
şi din administrarea Ministerului Transporturilor, afalt în concesiunea Comapniei 
Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş, judeţul 
Alba 

11.  P.L.x876/2015 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi, două voturi împotrivă (domnii deputaţi Mircea Toader-PNL şi 
Cătălin Marian Rădulescu-PSD) şi două abţineri (domnii deputaţi Petre Petrescu-
idependent şi Vasile-Cătălin Drăguşanu-ALDE).  
La punctul 2 al ordinii de zi, dezbaterea respectivului proiect de lege a fost amânată, cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, dezbaterea respectivului proiect de lege a fost amânată, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
amendamente admise, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu un 
amendament admis, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă (domnul deputat Petre 
Petrescu-idependent şi o abţinere (domnul deputat Mihai Lupu-PNL). 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru sesiunea 
următoare, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru sesiunea 
viitoare, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 78 
amendamente, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă (domnul deputat Petre 
Petrescu-idependent şi o abţinere (domnul Vasile-Cătălin Drăguşanu-ALDE). 
 

La lucrările Comisiei din 8 decembrie 2015 din totalul celor 23 membri au 
fost prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), 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 (PSD), Moldovan Iosif (UDMR), Petrea Dorin Silviu (PSD), 
Petrescu Petre (neafiliat), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), Rădulescu Cătălin-
Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Udrişte Gheorghe (PNL), Zamfir Daniel-
Cătălin (PNL) 
 
Domnii deputaţi Arsene Ionel (PSD) şi Nazare Alexandru (PNL) nu au participat la 
lucrările comisiei. 
 

La lucrările Comisiei din 10 decembrie 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 (PSD), Moldovan Iosif (UDMR), Petrea Dorin Silviu 
(PSD), Petrescu Petre (neafiliat), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), Rădulescu 
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Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Udrişte Gheorghe (PNL), Zamfir 
Daniel-Cătălin (PNL) 
 
Domnul deputat Nazare Alexandru (PNL) nu a participat la lucrările comisiei. 
 

La lucrările Comisiei din 11 decembrie 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), Iacoban Sorin Avram 
(PSD), 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 (PNL), Zamfir Daniel-
Cătălin (PNL). 
 
Domnii deputaţi Ghera Giureci-Slobodan (Mino.) şi Iriza Scarlat (PSD) nu au participat 
la lucrările comisiei. 
Domnul deputat Iacoban Sorin Avram (PSD) a fost prezent la lucrările comisiei, 
înlocuindu-l pe domnul deputat Iriza Scarlat (PSD). 
 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
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