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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 28.03.2016 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 15 şi 17 martie 2016 

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15 
şi 17 martie 2016. 

 
Lucrările şedinţelor din 15 şi 17 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat 

Mihai Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 

La şedinţa din 15 martie a.c. au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Transporturilor: domnul Ion Aurel Stanciu - secretar de stat, domnul Marius 
Humelnicu – secretar de stat, doamna Adriana Kalapis – director direcţia rutieră şi doamna 
Carmen Pop – şef serviciu; din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice domnul Cezar Soare – secretar de stat; din partea Ministerului Afacerilor Interne 
domnul Cătălin Catană – ofiţer principal. 

 
În perioda 15 - 17 martie 2016 pe ordinea de zi au figurat următorele puncte: 

 
1. PL-x56/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport 
în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul 
Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov 

2. PL-x37/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

3. PL-x504/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

4. PL-x871/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

5. PL-x109/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

6. PL-x572/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

7. PL-x601/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

8. PL-x108/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

9. Informare privind situaţia Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale „Administraţia 
Porturilor Maritime” S.A. Constanţa   
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La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat favorabil în forma 
prezentată de Senat, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat favorabil cu 
amendamente admise, cu unanimitate de voturi. 
La punctele 3-8 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au fost amânate, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, domnul secretar de stat Marius Humelnicu a prezentat situaţia de 
fapt a Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor 
Maritime” S.A. Constanţa şi a precizat că în următoarele zile această situaţie va fi remediată, 
respectiv se vor numi noi membri ai acestui consiliu. 
 

La lucrările Comisiei din 15 martie 2016 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 
(UNPR), Galan Constantin (ALDE), 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 (UNPR), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Udrişte Gheorghe (neafiliat), 
Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
 
Domnul deputat Petrescu Petre (neafiliat) nu a participat la lucrările comisiei. 

 
La lucrările Comisiei din 17 martie 2016 din totalul celor 22 membri au fost 

prezenţi 19 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), Iriza Scarlat (neafiliat), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), Petrea 
Dorin Silviu (UNPR), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PNL), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), 
Simedru Dan Coriolan (PNL), Udrişte Gheorghe (neafiliat) 
 
Domnii deputaţi Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), Petrescu Petre (neafiliat) şi Zamfir Daniel-
Cătălin (PNL) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor  


