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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 21 şi 23 aprilie 2015 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21 şi 

23 aprilie 2015. 
 
La şedinţele din 21 aprilie a.c. au participat ca invitați: domnul Răduț Marius, expert 

Ministerul Finanțelor Publice, domnul Popescu Cosmin, director adjunct Compania 
Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., doamna Dumitrache Anca 
Grațiela, director juridic Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Teofil Ghercă, 
șef serviciu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Valentin 
Olimpiu Șoneriu, Secretar de Stat Ministerul Fondurilor Europene, domnul Ninel Paiajen, 
coordonator compartiment juridic Agenția Națională pentru Resurse Minerale, domnul 
Dragoș Titea, Secretar de Stat  Ministerul Transporturilor, domnul Valentin Tănase, 
consilier Ministerul Transporturilor, domnul Ioan Ionescu, senator Senatul României, 
doamna Sirma Caraman, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice și doamna Elena Cucoș, șef birou Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 

 
 Lucrările şedinţelor din 21 şi 23 aprilie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 21 şi 23 aprilie 2015 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 276/2015 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate din cereale 

2. PL-x 292/2015 Propunere legislativă privind stabilirea redevenţelor petroliere şi miniere 
din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor 

3. PL-x 302/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. PL-x 537/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri 
financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 

5. PL-x 306/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule 

6. PL-x 293/2015 Propunere legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule 
7.  PL-x 224/2015 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Ordinul 

nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România-S.A. 

8. PL-x 233/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România 

9. PL-x 216/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din România 

10.  PL-x 294/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3, alin. 1, lit. b din 
Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 

11.  PL-x 475/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.55 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închirirere 

12.  PL-x 166/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor 
 

 
 În partea a doua a ședințelor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură 
au avut o întrevedere cu o delegație parlamentară din Republica Indonezia, condusă de E.S. 
domnul Dr. Ir. Taufik Kurniawan, MM, vicepreședinte al Camerei Reprezentanților a 
Republicii Indonezia. 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate de 
voturi. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La lucrările Comisiei din 21 şi 23 aprilie 2015 din totalul celor 22 membri au fost 
prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PNL), 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 (neafiliat), 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), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL). 
 

Domnul deputat Vizitiu Sergiu-Constantin (PSD), nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 
 În ziua de 23 aprilie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la 
Comisie. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Mihai LUPU 

 

SECRETAR, 

Constantin GALAN  

 
 
 
 
 Întocmit, 
 Consilier parlamentar, 
 Alina Tănase 
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