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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 03 şi 05 martie 2015 

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

03 şi 05 martie 2015. 
 
La şedinţele din 03 martie a.c. au participat ca invitați: doamna Anculescu 

Manuela, consilier Ministerul Finanțelor Publice, doamna Niculescu Rodica, consilier 
Ministerul Finanțelor Publice, domnul Cosmin Popescu, Director Adjunct Compania 
Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, domnul Ionescu Mircea, 
consilier Ministerul Transporturilor și domnul Titea Dragoș, Secretar de Strat Ministerul 
Transporturilor. 

 
 Lucrările şedinţelor din 03 şi 05 martie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 03 şi 05 martie 2015 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 

 
AVIZE 

 
1. PL-x 71/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative 

2. PL-x 74/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
şi a altor acte normative 

3. PL-x 76/2015 Propunere legislativă privind completarea art.283 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
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SESIZĂRI ÎN FOND 

 
4. PL-x 598/2013 Cerere de reexaminare a Legii privind transmiterea unui teren din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"CFR " -S.A. în domeniul public al 
municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul 
Cluj 

5. PL-x 578/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 

6. PL-x 294/2014 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu 
drept de liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Formatorilor Auto din România 

7.  PL-x 549/2013 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu 
drept de liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Formatorilor Auto din România 
 

 
 În partea a doua a ședințelor, membrii Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură s-au întâlnit cu reprezentanții autorităților portuare, în vederea dezbaterii și 
analizării activității domeniului naval din România. 
 La şedinţe au participat ca invitați: domnul Topor Adrian, Vicepreședinte 
Sindicatul "Portul", domnul Burlacu Mircea, Președinte Federaţia Naţională a 
Sindicatelor Portuare, domnul Muntoiu Ștefan, Vicepreședinte Organizaţia Patronală 
Operatorul Portuar, domnul Panait Viorel, Președinte Organizaţia Patronală Operatorul 
Portuar Constanţa, domnul Lucian Danilescu, avocat Organizaţia Patronală Operatorul 
Portuar Constanţa şi domnul Corneliu Idu, membru consiliu director Organizaţia 
Patronală Constanţa – Comvex S.A. Constanța. 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 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, respectiva cerere de reexaminare a fost adoptată, fără 
modificări, cu majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de 
voturi. 
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 La lucrările Comisiei din 03 martie 2015 din totalul celor 20 membri au fost 
prezenţi 17 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), Galan Constantin (PC-PLR), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin 
(PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Drăghici Mircea-
Gheorghe (PSD), Iriza Scarlat (PSD), Moldovan Iosif (UDMR), Petrea Dorin Silviu 
(PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru 
Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin (PNL). 
 

Domnii deputați Ghera Giureci-Slobodan (Mino.) și Nazare Alexandru (PDL), nu 
au participat la lucrările comisiei. 

Domnul deputat Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), a fost plecat în delegație. 
 
 

La lucrările Comisiei din 05 martie 2015 din totalul celor 20 membri au fost 
prezenţi 18 deputaţi, după cum urmează: 
 
Lupu Mihai  (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PDL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), Galan Constantin (PC-PLR), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin 
(PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Drăghici Mircea-
Gheorghe (PSD), Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), Iriza Scarlat (PSD), Moldovan 
Iosif (UDMR), Petrea Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin 
(PNL). 
 

Domnii deputați Ghera Giureci-Slobodan (Mino.) și Nazare Alexandru (PDL), nu 
au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 În ziua de 05 martie 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, Alina Tănase 
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