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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 22 şi 24 septembrie 2015 

 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 22 şi 24 septembrie 2015. 

 
La şedinţa din 22 septembrie a.c. au participat ca invitați: din partea Uniunii 

Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România - domnul Stelian Nicola şi doamna 
Roxana Ilie, iar din partea Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţia 
din România – domnul Ion Comuşi şi domnul Eugen Costan. 

 
Lucrările şedinţelor din 22 şi 24 septembrie a.c. au fost conduse de către 

domnul deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
În perioda 22 - 24 septembrie 2015 pe ordinea de zi au figurat următorele 

puncte: 
 

1. Stadiul implementării Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr.1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului. 

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, au avut loc dezbateri în ce priveşte stadiul implementării 
Regulamentului (CE) nr.1370/2007. Reprezentanţii U.N.T.R.R. şi C.O.T.A.R. au 
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prezentat punctele de vedere ale operatorilor asupra act normativ, precum şi necesitatea 
actualizării legislaţiei şi alinierii ei la cea a Uniunii Europene. 
În urma discuţiilor, s-a hotărât să se demareze discuţiile pe marginea proiectelor de lege 
privind transporturile rutiere, transportul local de persoane şi transportul pe căile ferate 
române, urmând ca în următoarele şedinţe să fie invitaţi şi reprezentanţii Ministerului 
Transporturilor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 
ANRSC. 
 
La punctul „Diverse” al Ordinii de zi, domnul preşedinte Mihai Lupu a informat 
membrii comisiei, că, în ceea ce priveşte deplasarea în judeţele Harghita şi Neamţ, 
comisia a primit aprobarea Biroului Permenent, dar, datorită programului încărcat al 
comisiei şi membrilor acesteia propune amânarea deplasării pentru perioada 21 – 24 
octombrie 2015. Supusă la vot această propunere a fost adoptată în unaimitate.  
 
 

La lucrările Comisiei din 22 şi 24 septembrie 2015 din totalul celor 22 
membri au fost prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: 
 
 
Lupu Mihai (PNL), Arsene Ionel (PSD), Toader Mircea-Nicu (PNL), Vizitiu Sergiu-
Constantin (PSD), Galan Constantin (PC-PLR), Şova Lucian (PSD), Ciurariu Florin 
(PNL), Costin Gheorghe (PNL), Dalca Ştefan-Petru (DP), Drăghici Mircea-Gheorghe 
(PSD), Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC-PLR), Fonta Nuţu (PSD), Ghera Giureci-
Slobodan (Mino.), Iriza Scarlat (neafiliat), 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), Zamfir 
Daniel-Cătălin (PNL). 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 

 
                               Mihai Lupu                               Constantin Galan 
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