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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 01 şi 02 octombrie 2014 

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  
01 şi 02 octombrie 2014. 

 
 
Lucrările şedinţei din 01 octombrie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 

Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 

 În data de 01 octombrie 2014 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
  
 Ministrul Transporturilor, domnul Ioan Rus, a prezentat în faţa comisiilor 
parlamentare permanente de specialitate, Masterplanul General de Transport, 
documentul în baza căruia România va accesa, în perioada 2014-2020, fonduri europene 
pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare, navale şi aeriene. 
 

La prezentarea de astăzi a Masterplanului au luat parte atât reprezentanţi ai 
consultantului AECOM care a întocmit proiectul, cât şi specialişti din cadrul 
Ministerului Transporturilor şi ai companiilor din subordinea ministerului. Totodată, 
mediul de afaceri a fost reprezentat de către patronatele de profil, prin Organizaţia 
patronală “Operatorul Portuar”, Patronatul Român şi Uniunea Naţională a 
Transportatorilor Rutieri. 

În acest demers al elaborarii unui Masterplan General de Transport, menit să 
realizeze o dezvoltare economico- socială durabilă şi armonioasă a României, trebuie să 
existe un parteneriat constructiv între toate părţile implicate - minister, Parlament şi 
mediu de afaceri. 
 

Pornind de la reuşita acestei întâlniri, domnul Mihai Lupu, preşedintele Comisiei 
pentru Transporturi şi Infrastructură din Camera Deputaţilor, a subliniat necesitatea 
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implicării active a comisiei în viitoarele dezbateri publice pe fiecare sector de 
infrastructură, dezbateri care să ţină cont de expertiza mediului de afaceri, astfel încât 
Masterplanul General de Transport să fie un document bine fundamentat. 
 
 
 

La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Mihai Lupu a informat membrii comisiei 
cu privire la primirea componenței biroului comisiei, așa cum a fost negociată de liderii 
de grup, prin care funcția de secretar aparținând Grupului Parlamentar UDMR revine 
Grupului Liberal Conservator. 
 Membrii comisiei au votat în unanimitate ocuparea funcţiei de secretar al Comisiei 
pentru transporturi și infrastructură de către domnul Constantin Galan, deputat din partea 
Grupului Liberal Conservator. 
 
 
 
 La lucrările Comisiei din 01 octombrie 2014 din totalul celor 21 membri au fost 
prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 
 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), Moldovan Iosif (UDMR), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin (PNL), 
Costin Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Drăghici Mircea-Gheorghe 
(PSD), Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), Galan Constantin (PC-PLR), Ghera 
Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (PSD), Mitrea Miron Tudor (PSD), Nazare 
Alexandru (PDL), Petrea Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin 
(PNL). 
 
 
 

La lucrările Comisiei din 02 octombrie 2014 din totalul celor 21 membri au fost 
prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), Galan Constantin (PC-PLR), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin 
(PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Drăghici Mircea-
Gheorghe (PSD), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (PSD), Mitrea Miron 
Tudor (PSD), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare Alexandru (PDL), Petrea Dorin Silviu 
(PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru 
Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL). 
 
 Domnul Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), a fost plecat în delegație. 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=16&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=1&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=377&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=3&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=234&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=5&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=360&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=1&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=82&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=94&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=4&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=145&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=145&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=6&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=334&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=409&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=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=16&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=1&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=377&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=3&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=360&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=1&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=82&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=94&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=4&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=145&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=6&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=334&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=334&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=409&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=2&leg=2012
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 Lucrările Comisiei din ziua de 02 octombrie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Mihai LUPU 

 

SECRETAR, 

Constantin GALAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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