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Parlamentul României 
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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada 28 și 29 noiembrie 2017 

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  28  
și 29 noiembrie 2017. 

 
Lucrările şedințelor din zilele de 28 și 29 noiembrie 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 Afacerilor 
Interne: domnul Florentin Brăcea- director și domnul Gelu Mareș- șef serviciu; Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene: doamna Sirma 
Caraman- secretar de stat și doamna Elena Cucoș – șef serviciu. 
 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
1. PL-x nr. 380/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 
pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore; 
2. PL-x nr. 780/2015 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Oraşului Teiuş şi în administrarea 
Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba; 
3. PL-x nr. 374/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea 
Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba; 
4. PL-x nr. 109/2016 Proiect de Lege privind instituirea unor cerinţe generale referitoare la 
lucrările la reţelele şi gospodăriile tehnice care afectează străzile şi parcările publice; 
5. PL-x nr. 37/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice; 
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6. PL-x nr. 770/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din 
sectorul de transport maritime. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat 1 săptămână, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat,cu majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, , respectivul proiect de Lege a fost amânat 1 săptămână, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, , respectivul proiect de Lege a fost amânat 1 săptămână, cu 
majoritate de voturi. 
 
 
 

La lucrările Comisiei din perioada 28-29 noiembrie 2017 din totalul celor 19 
membri au fost prezenţi 18 deputaţi, după cum urmează: 
 

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

 
                               Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


