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Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

   

 21.09.2015 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 16 şi 17 septembrie 2015 

 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 16 şi 17 septembrie 2015. 

 
La şedinţa din 16 septembrie a.c. au participat ca invitați: domnul Ioan Aurel 

Stanciu, secretar de stat - Ministerul Transporturilor, domnul Cosmin Popescu, director 
adjunct – CNADNR, doamna Mihalea Simion, şef serviciu – Ministerul 
Transporturilor. 

 
Lucrările şedinţelor din 16 şi 17 septembrie a.c. au fost conduse de către 

domnul deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
În perioda 16 - 17 septembrie 2015 pe ordinea de zi au figurat următorele 

puncte: 
 

1. P.L.x564/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015. 

2. P.L.x537/2014 - 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 
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3. P.L.x549/2013 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
4. P.L.x278/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi şi 5 abţineri. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amănat o săptămână, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins, cu uninimitate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 
uninimitate de voturi. 
 
 

La lucrările Comisiei din 16 şi 17 septembrie 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). 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 

 
 
 
 
 
 
 
 Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
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