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Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  
24 şi 26 martie 2015. 

 
La şedinţa din 24 martie a.c. au participat ca invitați: domnul Dragoș Titea, 

Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, domnul Tănase Valentin, consilier 
Ministerul Transporturilor, doamna Pop Carmen, director Ministerul Transporturilor, 
domnul Raul Arafat, secretar de stat Ministerul Afacerilor Interne, domnul Viorel 
Dobrescu, director Ministerul Afacerilor Externe, doamna Sirma Caraman, secretar de 
stat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, doamna Corina Costea, 
director Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, doamna Elena 
Cucoș, șef birou Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul 
Doru Ciocan, președinte Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice, domnul Alin Costache, vicepreședinte Casa Națională 
de Asigurări de Sănătate, doamna Ana-Maria Iliescu, director adjunct Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate. 

 
 Lucrările şedinţelor din 24 şi 26 martie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 24 şi 26 martie 2015 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2012
tudor.monica
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SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 
 
1. P.L.x192/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor 

2. P.L.x235/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de 
gestionare a instrumentelor structurale 

3. P.L.x251/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
 
4. P.L.x92/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane 

5. 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 

6. P.L.x92/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007 

7. P.l.x195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea 
nr.92/2007 privind transportul public local 

8. E 9/2015 COM (2015) 100 Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 
2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii 

9. P.L.x621/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
amendamente admise, cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 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, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, au fost începute dezbaterile pe raportori la respectivul 
proiect de lege, urmând ca dezbaterile să continue în următoarele ședințe de lucru ale 
raportorilor. 
 

La punctul ”Diverse”, respectiv punctul 10 al ordinii de zi,  s-au continuat 
dezbaterile asupra Memoriului Organizaţiei Patronale "Operatorul Portuar Constanţa". 

La această dezbatere au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, 
pentru a prezenta comisiei punctul de vedere al ministerului de resort.  

Comisia pentru transporturi și infrastructură luând act de repetate memorii şi 
sesizări transmise comisiei noastre de către factorii implicaţi în activităţile portuare din 
Portul Constanţa, respectiv Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, Federaţia 
Naţională a Sindicatelor Portuare, precum şi importanţa planificări strategice pe termen 
scurt, mediu şi lung prin întocmirea unui Master Plan pentru Portul Constanţa orientat 
spre necesităţile reale ale pieţei şi având în vedere unele din domeniile de activitate ale 
comisiei şi anume: transportul maritim, infrastructura maritimă, siguranţa sistematizarea, 
organizarea, reglementarea acestui tip de transport, având în vedere și dezbaterile 
comisiei din data de 17 martie 2015, precum și faptul că reprezentanții Ministerului 
Transporturilor nu s-au prezentat la lucrările comisiei și nu au prezentat nici un punct de 
vedere asupra celor solicitate, a hotărât supunerea votului Planului Camerei Deputaţilor 
începerea de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind 
activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa.  

 
 La lucrările Comisiei din 24 martie 2015 din totalul celor 21 membri au fost 
prezenţi 21 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), Fonta Nuțu (PSD), Ghera 
Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (PSD), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare 
Alexandru (PDL), Petrea Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin 
(PNL). 
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La lucrările Comisiei din 26 martie 2015 din totalul celor 22 membri au fost 
prezenţi 21 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), Fonta Nuțu (PSD), Ghera 
Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (PSD), Moldovan Iosif (UDMR), Nazare 
Alexandru (PDL), Petrea Dorin Silviu (PSD), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin 
(PNL). 

Domnul deputat Petrescu Petre (neafiliat) nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 
 În ziua de 26 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, 
Expert parlamentar, 
Monica Gabriela Tudor 
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