
  

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel:021.316.0337 Fax: 021.414.1991 e-mail: cp26@cdep.ro 
  

 

  
          
         Data, 18.06.2019 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 11 și 13 iunie 2019  
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  
11 și 13 iunie 2019. 
 
                 Lucrările şedinței din această perioadă 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 
Transporturilor: domnul Ovidiu Sîrbu- secretar de stat și doamna Carmen Pop- șef serviciu; 
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere: domnul Ionuț Mașală- 
director economic și domnul Cosmin Popescu- șef serviciu; Ministerului Afacerilor Interne: 
domnul Florentin Brăcea- director, doamna Maria Dragnea- șef serviciu și domnul Silviu 
Arsenescu –șef serviciu; Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei: 
domnul Henorel Florin Soreață- vicepreședinte; Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: 
domnul Bogdan Dobrin- director general. 
 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
1.Plx 171/2019- Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii; 
2.Plx 176/2019- Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din 
Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 
3.Plx 208/2019- Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice; 
4.PLx 234/2019- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi; 
5.PLx 247/2019- Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la 
Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de 
informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg 
la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanţa 
Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice 
comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 
6.Plx 601/2014- Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
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7.PLx 33/2019- Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România; 
8.PLx 726/2018- Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor; 
9. Diverse. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată o săptămână, 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea  
propunerii legislative cu amendamente admise. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 
respingerea proiectului de lege. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 1 săptămână, cu 
majoritate de voturi.    
 
La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei 
de prezență. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                   
 

Lucian Nicolae Bode                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  parlamentar, Ruxandra Chiriac 


