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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 4, 5 şi 6 martie 2014 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4, 
5 şi 6 martie 2014. 

 
În data de 4 martie 2014 membrii Comisiei au audiat în şedinţă comună cu 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului a Senatului, ministrul desemnat pentru Ministerul Transporturilor, 
domnul Dan - Coman Şova.  

 
În data de 5 martie a.c., s-a desfăşurat şedinţa comună a Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură şi a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 
 La şedinţa din 5 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Adrian Gearâp, 

Preşedinte Administraţia Fondului pentru Mediu şi doamna Raluca Heleşteanu, director 
cabinet Administraţia Fondului pentru Mediu. 

 
 Lucrările şedinţei din 5 martie a.c. au fost conduse de către domnul deputat Lupu 
Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi de către domnul 
deputat Dragomir Gheorghe,  preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 
 În data de 5 martie 2014 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

1.  Pl-x 107/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=112&cam=2&leg=2012
tudor.monica
Original



 

 

 

2 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de 
voturi. 
 
 
 La lucrările Comisiei din 4, 5 şi 6 martie 2014 din totalul celor 21 de membri au 
fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), Moldovan Iosif 
(UDMR), Şova Lucian (PSD), Birchall Ana (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Costin 
Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), 
Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (PSD), 
Mitrea Miron Tudor (PSD), Mocanu Adrian (PSD), Nazare Alexandru (PDL), Petrea 
Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), Simedru Dan Coriolan (PNL), 
Zamfir Daniel-Cătălin (PNL). 
 
Doamna ministru Pană Adriana-Doina (PSD), nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 
 Lucrările Comisiei din ziua de 6 martie 2014 s-au desfăşurat în cadrul grupurilor 
de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Mihai LUPU 

 

SECRETAR, 

Lucian ŞOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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