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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 18.05.2017 
 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada  09-10 mai 2017 

 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 09 și 10 mai 2017. 

 
Lucrările şedinţei din zilele de 09 și 10 mai a.c. au fost conduse de domnul 

deputat Lucian Nicolae Bode, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură. 

 
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea: 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene: 
domnul Angel Gheorghiu - subsecretar de stat; Ministerului Transporturilor: doamna 
Maria Magdalena Grigore - secretar de stat și doamna Carmen Pop - șef serviciu. 

 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
1.PLx 725/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere. 

2.PL.x 178/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră. 

3.PL.x 195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 
din Legea nr.92/2007 privind transportul public local 

4. Diverse  
 
La punctul 1 al ordinii de zi, rrespectivul proiect de Lege a fost respins, cu majoritate 
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 adoptată, cu 
majoritate de voturi. 
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La punctul 4 al ordinii de zi au avut loc discuții în cadrul Subcomisiei pentru analiza 
punctelor de strangulare a transportului de mărfuri si persoane pe toate modurile de 
transport. În cadrul ședinței subcomisiei, grupurile de lucru au stabilit principalele 
probleme supuse analizei.Astfel, domnul deputat George Șișcu a subliniat problemele 
ce vizează sectorul fluvial Călărași-Sulina.Doamna deputat Laura Moagher și domnul 
deputat Benedek Zacharie, responsabili pe domeniul feroviar, au hotărât să identifice 
măsuri de eficientizare a activității CFR.În ceea ce privește transportul aerian domnul 
deputat Marius Bodea a prezentat viziunea sa referitoare la infrastructura critică în 
România.Nu în ultimul rând în domeniul infrastructură rutieră domnii deputați Lucian 
Șova și Cătălin Drulă au punctat obiectivele pentru dezvoltarea sustenabilă a 
infrastructurii de transport. 
 
                  La lucrările Comisiei din zilele de 09 și 10 mai 2017 din totalul celor 18 
membri au fost prezenţi 17 deputaţi, după cum urmează:  

 
Bode Lucian Nicolae (PNL), Banias Mircea Marius (neafiliat), Bota Marius Sorin-
Ovidiu (PSD), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Bodea Marius (PNL), Șova Lucian 
(PSD), Achiței Vasile-Cristian (PNL), Benedek Zacharie (UDMR), Căciulă Aurel 
(PSD), Cristache Cătălin (PMP), Drăghici Mircea-Gheorghe (PSD), Drulă Cătălin 
(USR), Moagher Laura-Mihaela (PSD), Moșteanu Liviu-Ionuț (USR), Rotaru 
Alexandru (PSD), Suciu Matei (PSD), Șișcu George (PNL). 
 
Domnul deputat Cuc Alexandru-Răzvan (PSD) nu a participat la lucrările comisiei 
 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 
                          Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


