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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 12, 13 și 14 iunie 2018 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 

12, 13 și 14 iunie 2018. 
Lucrările şedințelor din această perioadă au fost conduse de domnul deputat 

Lucian Nicolae Bode, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
                 La ședința comisie din data de 12 iunie a.c. au participat, în calitate de invitaţi din 
partea: Inspectoratului General al Poliției Române: domnul Florentin Brăcea- director și 
doamna Maria Dragnea- ofițer specialist; Direcției Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor: domnul Dorin- Eugen Duculescu- consilier juridic; Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice: domnul Bogdan Pușcaș- președinte. 

Pe ordinea de zi  din data de 12 iunie a.c. au figurat următoarele puncte: 
1. Dezbatere privind modificările legislative adoptate de Guvern referitoare la actele 
normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, precum și a celor privind încheierea și 
derularea parteneriatului public-privat; 
2. PL-x nr. 421/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind 
circulaţia pe drumurile publice. 

La începutul dezbaterii de la punctul 1 al ordinii de zi, președintele comisiei, 
domnul Lucian Nicolae Bode, a făcut o scurtă prezentare a pachetului legislativ compus din 
două ordonanțe de urgență și două hotărâri de Guvern, acesta a dat cuvântul domnului 
Bogdan Pușcaș, Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. 

Domnul Bogdan Pușcaș, a început prin a prezenta pachetul legislativ ca fiind o 
soluție în vederea simplificării procedurilor de achiziții publice, realizat în urma unui proces 
amănunțit de consultare cu toate componentele asociative. Totodată, el a declarat faptul că 
acest pachet legislativ a fost prezentat Comisiei Europene în luna martie, iar răspunsul scris, 
transmis ulterior de către aceasta, a fost unul pozitiv. 
La dezbaterile generale, au luat cuvântul și au adresat întrebări domnii deputați Cătălin 
Drulă, Marius Bodea, Zacharie Benedek, Ionuț Moșteanu și Cătălin Rădulescu. 

Domnul Bogdan Pușcaș a răspuns la aceste întrebări, explicând faptul că 
prevederile referitoare la diviziunea contractelor se aplică pentru toate contractele în vigoare 
la momentul publicării în Monitorul Oficial al pachetului legislativ. 

În încheierea dezbaterilor pe acest subiect, domnul președinte al comisiei Lucian 
Bode a subliniat necesitatea responsabilizării funcționarului public în contextul în care 
reglementările din pachetul legislativ au impact real doar în condițiile în care resursa umană 
este responsabilă. 

La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
amendamente admise, cu unanimitate de voturi. 
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La lucrările comisiei din ziua de 12 iunie 2018 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), Drulă 
Cătălin (USR), Moagher Laura-Mihaela (PSD), Moșteanu Liviu-Ionuț (USR), Rotaru 
Alexandru (PSD), Simonis Alfred Robert (PSD), Șișcu George (PNL). 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Gherman Dumitru (PSD) l-a înlocuit  pe 
domnul deputat Bota Marius Sorin Ovidiu (PSD). 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Nicolae Andrei (PSD) a înlocuit-o pe doamna 
deputat Moagher Laura Mihaela (PSD) . 
Doamna deputat Presură Alexandra (PSD) l-a înlocuit pe domnul deputat Șova Lucian 
(PSD). Domnul deputat Șova Lucian (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 
 

În zilele de 13 și 14 iunie 2018, Comisia pentru transporturi și infrastructură și-a 
desfășurat activitatea în Județul Prahova conform aprobării Biroului Permenent al Camerei 
Deputaților nr. 727 din 29 mai 2018, având pe ordinea de zi o dezbatere referitoare la 
reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de transport rutier național din zona central-estică a 
României. Cu această ocazie s-a discutat  stadiul contractării în vederea realizării centurilor 
ocolitoare Comarnic și Bușteni, în regim de parteneriat public privat. Lucrările comisiei au 
fost conduse de domnul președinte Lucian Nicolae Bode. 

La ședința comisie din această perioadă au participat, în calitate de invitaţi din 
partea: Ministerului Transporturilor: domnul Lucian Șova- ministru și domnul Cătălin 
Marian Costache- director; Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere: 
domnul Narcis Ștefan Neaga- director general; Primăriei comunei Valea Doftanei: domnul 
Lucian Vileford Costea- primar; Primăriei orașului Bușteni: domnul Irinel Ghiță- primar; 
Primăriei orașului Comarnic: domnul Sorin Nicolae Popa- primar; Primăriei orașului Vălenii 
de Munte: domnul Florin Constantin- primar; Consiliului Județean Prahova: domnul Bogdan 
Andrei Toader- președinte. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 
Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Iulia  Mircea 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


