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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 11, 12 şi 13 octombrie 2016 
 

 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 11, 12 şi 13 octombrie 2016. 

 
Lucrările şedinţelor din 11, 12 şi 13 octombrie a.c. au fost conduse de 

domnul deputat Mihai Lupu, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură. 

 
La şedinţele din 11, 12 și 13 octombrie a.c. au participat, în calitate de 

invitaţi, din partea: Ministerului Transporturilor: domnul Ionuț Moșteanu – secretar de 
stat, doamna Mariana Ioniță –director, doamna Carmen Pop – șef serviciu, domnul 
Eduard Cobuz – consilier juridic și doamna Cristina Militaru – director; Ministerului 
Fondurilor Europene: domnul Dan Barna – secretar de stat  și domnul Ionuț Micu – 
director general adjunct; Consiliului Concurenței: domnul Vasile Șeclaman - director și 
doamna Claudia Băjenaru – inspector; Port Business Association: domnul Ștefan 
Muntoiu – vicepreședinte, doamna Irina Cătălina Pănoiu – reprezentant și domnul 
Lucian Danilescu – reprezentant; Uniunii Porturilor Interioare Românești: domnul 
Daniel Stiger – reprezentant și doamna Beatrice Onica Jarka – reprezentant 

 
În perioada 11, 12 şi 13 octombrie 2016 pe ordinea de zi au figurat 

următoarele puncte: 
 

1. PL-x 373/2016 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2015 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla 
de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport 
international Braşov-Ghimbav" şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului "Aeroport International Braşov-Ghimbav" 

2. PL-x 408/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice 

3. PL-x 391/2016 Proiect de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România 
în spaţiul feroviar unic European 

4. PL-x 262/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării 
proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

5  PL-x 413/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi 
desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege  a primit aviz pozitiv, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legiaslativă a fost amânată, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente 
admise, cu majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente 
admise, cu majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu 
majoritate de voturi. 

 
 
La lucrările Comisiei din 11 octombrie 2016 din totalul celor 21 membri au 

fost prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai (PNL), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin (UNPR), 
Galan Constantin (PNL), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Costin Gheorghe 
(PNL), Dalca Ştefan-Petru (PSD), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Fonta Nuţu 
(UNPR), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (ALDE), 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), Udrişte Gheorghe (UNPR), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
 
 
              La lucrările Comisiei din 12 și 13 octombrie 2016 din totalul celor 21 membri 
au fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
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Lupu Mihai (PNL), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin (UNPR), 
Galan Constantin (PNL), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Costin Gheorghe 
(PNL), Dalca Ştefan-Petru (PSD), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Fonta Nuţu 
(UNPR), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (ALDE), Moldovan Iosif 
(UDMR), Nazare Alexandru (PNL),  Petrescu Petre (neafiliat), Pistru-Popa Eusebiu-
Manea (PNL), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Udrişte 
Gheorghe (UNPR), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL) 
 
           Domnul deputat Petrea Dorin Silviu (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
Referent, Ruxandra Costina Chiriac 


