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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 17, 18 şi 19 iunie 2014 

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

17, 18 şi 19 iunie 2014. 
 

 Lucrările şedinţelor din 17 iunie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 
 În data de 17 iunie 2014 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x 600/2013 Propunere legislativă de modificarea a Ordonanței de urgență nr.195 

din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice 
2. PL-x 614/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice 
3. PL-x 615/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 

195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice 
4. PL-x 625/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

5. PL-x 635/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 
195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice 

6. PL-x 225/2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 
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La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
           Comisia pentru transporturi şi infrastructură a organizat miercuri, 18 iunie, o 
dezbatere privind problemele cu care se confruntă factorii implicați în gestionarea 
domeniului naval – maritim și fluvial. 
 
 
 La lucrările Comisiei din 17 şi 18 iunie 2014 din totalul celor 20 membri au fost 
prezenţi 19 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), Moldovan Iosif 
(UDMR), 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), Nazare Alexandru (PDL), 
Petrea Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), Rădulescu Cătălin-
Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin (PSD), Zamfir 
Daniel-Cătălin (PNL). 
 
 Domnul deputat Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC) a figurat în concediu, comform 
BP nr. 577 din 03.06.2014. 
 
 

La lucrările Comisiei din 19 iunie 2014 din totalul celor 20 membri au fost 
prezenţi 19 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), Moldovan Iosif 
(UDMR), 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), Nazare Alexandru (PDL), 
Petrea Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), Rădulescu Cătălin-
Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Vizitiu Sergiu-Constantin (PSD), Zamfir 
Daniel-Cătălin (PNL). 
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 Domnul deputat Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC), nu a participat la lucrarile 
comisiei. 
 
 
 

Lucrările Comisiei din ziua de 19 iunie 2014 s-au desfăşurat în cadrul grupurilor 
de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Mihai LUPU 

 

SECRETAR, 

Iosif  MOLDOVAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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