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Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 05 şi 
07 mai 2015. 

 
La şedinţele din 05 mai a.c. au participat ca invitați: domnul Cosmin Popescu, 

director adjunct Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., 
domnul Cristian Andrei, director Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale 
din România S.A., doamna Carmen Pop, șef serviciu Ministerul Transporturilor, domnul 
Dragoș Titea, Secretar de Stat Ministerul Transporturilor și domnul Hagiu Augustin, 
președinte Federația Operatorilor Români de Transport – FORT. 

 
 
 Lucrările şedinţelor din 05 şi 07 mai a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 
 În data de 05 şi 07 mai 2015 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
 
 

 
SESIZARE ÎN FOND 

 
 

1. 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 
 

  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
tudor.monica
Original
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La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, punctul „Diverse”, domnul preşedinte Mihai Lupu a adus la 
cunoştinţă membrilor comisiei că prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.39 din 29 aprilie 
2015, publicată în Monitoul Oficial al României, Partea I, nr.295 din 29 aprilie 2014, 
Camera Deputaţilor a încuviinţat înfiinţarea unei Comisii de anchetă privind activitatea 
Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa. Anchetă care se 
va desfăşuta în cadrul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaţilor. 

Pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Camerei Deputaţilor mai sus 
menţionată, urmează să se solicite C.N. A.P.M. S.A. Constanţa documente şi informaţii 
privind înfiinţarea şi funcţionarea acestei companii, modificările de capital  şi ale obiectului 
de activitate, contractele-cadru pentru utilizarea infrastructurii portuare, inventarul întregului 
patrimoniu, contractele de închiriere, subconcesiune sau asociere încheiate de C.N. A.P.M. 
S.A. Constanţa cu operatori economici pentru utilizarea infrastructurii portuare, cât şi pentru 
utilizarea terenurilor pentru alte activităţi conexe, actele adiţionale şi clauzele de 
performanţă, contractele de furnizare a servicilor de utilităţi publice (respectiv energie 
electrică, gaze naturale, apă, salubritate şi altele), cuantumul debitelor operatorilor 
economici care au contracte cu C.N. A.P.M. S.A. Constanţa,  realizarea execuţiei bugetare 
privind investiţiile cu finanţare bugetară, fonduri europene sau participarea acţionarilor, 
precum şi cheltuielile efectuate pentru întreţinerea şi reabilitarea infrastructurii portuare şi 
modul de repartizare al profitului. 

Membrii comisiei au fost în unanimitate de acord cu propunerile domnului 
preşedinte. 

 
 La lucrările Comisiei din 05 mai 2015 din totalul celor 22 membri au fost prezenţi 22 
deputaţi, după cum urmează: 
 
 
Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), 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). 
 
 

La lucrările Comisiei din 07 mai 2015 din totalul celor 22 membri au fost prezenţi 21 
deputaţi, după cum urmează: 
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Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), 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). 
 

Domnul deputat Zamfir Daniel-Cătălin (PNL), nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 
 În ziua de 07 mai 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
Monica Gabriela Tudor 
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