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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 18, 19 şi 20 martie 2014 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
18, 19 şi 20 martie 2014. 

 
 Lucrările şedinţelor din 18 martie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 În data de 18 martie 2014 pe ordinea de zi s-au luat în discuţie toate proiectele pe 
care comisia le are în lucru în acest moment, acestea au fost împărţite pe domenii şi 
analizate individual. Scopul acestei şedinţe a fost prioritizarea proiectelor şi eventual 
întocmirea unor grupuri de lucru, acolo unde se cere. 
 
 În cadrul aceleiaşi şedinţe s-a mai luat în discuţie şi adresa primită de la Societatea 
Naţională de Cruce Roşie din România, prin intermediul căreia s-a solicitate sprijinul 
membrilor comisei în vederea, scutirii SNCRR de orice fel de impozite şi taxe, ca urmare 
a completării art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 24 ianuarie 2002. 
 
 
 La lucrările Comisiei din 18, 19 şi 20 martie 2014 din totalul celor 20 de 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), Birchall Ana (PSD), Ciurariu Florin (PNL), Costin 
Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (PP-DD), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), 
Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC), Ghera Giureci-Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (PSD), 
Mitrea Miron Tudor (PSD), Nazare Alexandru (PDL), Petrea Dorin Silviu (PSD), Pistru-
Popa Eusebiu-Manea (PDL), Simedru Dan Coriolan (PNL), Zamfir Daniel-Cătălin 
(PNL). 
 
Doamna ministru Pană Adriana-Doina (PSD), nu a participat la lucrările comisiei. 
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 Lucrările Comisiei din zilele de 19 şi 20 martie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
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