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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 13 și 15 noiembrie 2018 

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

13 și 15 noiembrie 2018. 

 

                 Lucrările şedinței din data de 13 noiembrie a.c., au fost conduse de domnul 

deputat Lucian Nicolae Bode, președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

 

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

Muncii și Justiției Sociale: domnul Nicea Mergeani: secretar de stat și doamna Ioana  

Popescu consilier; Registrului Auto Român: domnul Cristian Uță- șef departament; 

Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General al Poliției Române: domnul Florentin 

Brăcea - director și doamna Maria Dragnea- ofițer specialist; Autorității pentru Reformă 

Feroviară: domnul Gigi Gavrilă- președinte; Băncii Europene de Investiții (BEI): domnul 

Mihai Frumosu- expert. 

 

Pe ordinea de zi  din data de 13 noiembrie a.c. au figurat următoarele puncte: 

 

1.PLx 644/2018-Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2018 pentru 

instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul 

Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei 

României la Consiliul Uniunii Europene 2019; 

2.PLx 118/2009-Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile public; 

3.Plx 665/2018-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei 

Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; 

4. PLx 591/2018- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2009 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei 

Civile şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1999 privind investigaţia tehnică a 

accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă; 

5. PLx 655/2018- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor; 
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6. PLx 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; 

7. |Stadiul achiziției de material rulant din fondurile Programului Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 1 săptămână din lipsă 

de cvorum. 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 1 săptămână , cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 1 săptămână, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 1 săptămână, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, au avut loc discuții cu privire la stadiul achiziției de material 

rulant din fondurile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Președintele comisiei, domnul deputat Lucian Bode a trasat un scurt istoric al situației 

materialului rulant la CFR Călători pentru perioada 2017-2018 și a punctat depășirea 

termenului asumat de finalizare a studiului de fezabilitate și a documentației necesare 

lansării procedurilor de achiziție. 

Domnul Gigi Gavrilă, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară a adus 

precizări, subliniind faptul că s-a lucrat intens la acest studiu de fezabilitate și există o 

variantă aproape finalizată a caietului de sarcini. 

          În continuarea ședinței s-au discutat aspecte privind graficul asumat pentru achiziția 

de material rulant, organigrama și salarizarea personalului, precum și nivelul de pregătire al 

acestuia în raport cu complexitatea proiectelor ce urmează a fi derulate de această instituție. 

Domnii deputați Cătălin Drulă, Benedek Zacharie au avut intervenții referitoare la rețeaua 

de transport feroviar sbliniind faptul că Autoritatea pentru Reformă Feroviară trebuie să aibă 

ca misiune principală implementarea unei reforme a căii ferate. 

 

La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei 

de prezență. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 

Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 

 
 
 

 
 

 

 

 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


