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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 23.09.2016 
 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 19, 20, 21 şi 22 septembrie 2016 

 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19,  
20,  21 şi 22 septembrie  2016. 

 
Lucrările şedinţelor din 19, 20, 21 şi 22 septembrie a.c. au fost conduse de domnul 

deputat Mihai Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 

La şedinţele din 19, 20, 21 şi 22 septembrie a.c. au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Transporturilor: domnul George Dan Vușcan – secretar de stat, doamna 
Carmen Pop – șef serviciu, doamna Mariana Ioniță – director și doamna Adriana Kalapis - 
director; Autorității Rutiere Române: doamna Aurelia Surulescu – director general, domnul 
Lucian Lambru – director general adjunct, domnul Cristian Anton – director direcția juridică și 
domnul Daniel Biclineru - șef serviciu; Registrului Auto Român: domnul George Adrian Dincă 
– director general; Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier: domnul 
Dorin Ștefan – inspector de stat șef, domnul Mihai Alecu – șef serviciu monitorizare și control 
și doamna Lucica Bota – șef serviciu juridic; Confederației Operatorilor și Transportatorilor 
Autorizați din România: domnul Vasile Ștefănescu - președinte; Federației Operatorilor 
Români de Transport: domnul Augustin Hagiu – președinte; Companiei Naționale de 
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România: domnul Cătălin Homor – director general, 
domnul Ionuț Mașala – director economic și domnul Cristian Andrei – director tehnic. 

 
În data de 19 septembrie a.c pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
 

1. PL- x 333/2016 Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.  
 
Dezbaterea acestui proiect de Lege a fost amânată pentru data de 20 septembrie 2016. 

 
În perioada  20, 21 şi 22 septembrie 2016 pe ordinea de zi au figurat următoarele 

puncte: 
 

1. PL- x 333/2016 Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. 
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2. PL-x 298/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 

privind asigurările și reasigurările în România  
3. PL-x 262/2016 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură 
transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative 

4. Audierea domnului George Dan Vușcan – secretar de stat – și a conducerii autorităților din 
subordinea Ministerului Transporturilor în ce privește activitatea de control a acestor 
autorități, precum și activitatea de auditare a proiectelor de infrastructură și infrastructurii 
de transport. 

5. Diverse. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat o săptămână, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva  propunere legislativă a fost amânată o săptămână, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat , cu majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, domnul secretar de stat George Dan Vușcan a prezentat comisiei 
activitatea instituțiilor cu atribuții de control din subordinea Ministerului Transporturilor și a 
invitat conducătorii acestor instituții să răspundă întrebărilor membrilor comisiei. 
Membrii comisiei au adresat întrebări privind acțiunile de control întreprinse de I.S.C.T.R., 
precum și in ce privește activitatea de auditare din cadrul A.R.R.. Conducerile acestor instituții 
au răspuns întrebărilor domnilor deputați. Domnul director general Cătălin Homor a prezentat 
activitatea C.N.A.D.N.R. din ultimele 3 luni. 
Domnul președinte Mihai Lupu a propus ca la jumătatea lunii octombrie, Ministerul 
Transporturilor să prezinte execuția bugetară pe primul semestru. Membrii comisiei au fost de 
acord cu propunerea domnului președinte Mihai Lupu. 
La punctul 5 al ordinii de zi, domnul preşedinte Mihai Lupu a informat membrii comisiei de 
primirea adresei  de la Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat, prin care aduce la 
cunoştinţă desemnarea domnului deputat Cătălin Marian Rădulescu, în funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaţilor, în locul 
domnului deputat Ionel Arsene. 
Domnul preşedinte Mihai Lupu a supus la vot această propunere. 
Membrii comisiei au votat în unanimitate ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Comisiei 
pentru transporturi şi infrastructură de către domnul Cătălin Marian Rădulescu, deputat din 
partea Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat. 
 

La lucrările Comisiei din 19, 20 și 22 septembrie 2016 din totalul celor 21 membri 
au fost prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 

 
Lupu Mihai (PNL), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin (UNPR), Galan 
Constantin (PNL), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca 
Ştefan-Petru (PSD), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Fonta Nuţu (UNPR), Ghera Giureci-
Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (ALDE), 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 (UNPR), 
Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
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La lucrările Comisiei din 21 septembrie din totalul celor 21 membri au fost prezenţi 

20 deputaţi, după cum urmează: 
 

Lupu Mihai (PNL), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin (UNPR), Galan 
Constantin (PNL), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca 
Ştefan-Petru (PSD), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Fonta Nuţu (UNPR), Iriza Scarlat 
(ALDE), 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 (UNPR), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
 
Domnul deputat Ghera Giureci-Slobodan (Mino.) nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
Referent Ruxandra Costina Chiriac 


