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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 08.09.2017 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din perioada  05-07 septembrie 2017 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 05, 
06 și 07 septembrie 2017. 

 
Lucrările şedinţelor din zilele de 05-07 septembrie a.c. au fost conduse de domnul 

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

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
1. Stabilirea priorităților în ceea ce privește dezbaterea proiectelor de pe agenda 

comisiei. 
2. Stabilirea modului de lucru, precum și stabilirea raportorilor, în ceea ce privește 

proiectele referitoare la circulația pe drumurile publice și transportul în regim de taxi. 
3. Inițierea demersurilor pentru convocarea conducerii C.N.A.I.R. și stabilirea 

temelor aferente acestei discuții: 
a) Stadiul Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunile 2,3, si 4. 
b) "Tratamentele drumurilor cu criblură executate de C.N.A.I.R. în vara aceasta"; 
c) Modul defectuos de admitere în SEAP a documentațiilor de atribuire a proiectelor de 
infrastructură; 

4. Stabilirea unei ședințe a comisiei în cadrul căreia, în baza funcției de control a 
Parlamentului, să fie convocată noua conducere a companiei TAROM, precum și conducerea 
Ministerului Transporturilor pentru evaluarea activității acestei companii. 

5.Diverse. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au analizat proiectele de lege și 

propunerile legislative de pe agenda de lucru a comisiei și au hotărât ca în prima perioadă a 
acestei sesiuni parlamentare să se dezbată actele normative care reglementează transportul în 
regim de taxi, precum și cele care reglementează circulația pe drumurile publice. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 
nominalizarea domnului deputat  Ionuț Moșteanu ca raportor pentru proiectele de lege și 
propunerile legislative privind circulația în regim de taxi și în regim de închiriere. 

De asemenea,membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi nominalizarea 
domnului deputat Matei Suciu ca raportor pentru proiectele de lege privind circulația pe 
drumurile publice. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât convocarea în data de 13 

septembrie a.c. a Ministerului Transporturilor, Companiei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere, Autorității de Reformă Feroviară și Agentiei Naționale pentru Achiziții 
Publice, pentru a analiza activitatea acestor instituții. 
 

La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Lucian Nicolae Bode a informat membrii 
comisiei de primirea adresei de la Grupul Parlamentar al PSD, prin care aduce la cunoştinţă 
desemnarea domnului deputat Matei Suciu, în funcţia de secretar al Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaţilor, în locul domnului deputat Lucian Şova, 
acesta rămânând membru al comisiei. 

Domnul preşedinte Lucian Nicolae Bode a supus la vot această propunere. 
Membrii comisiei au votat în unanimitate ocuparea funcţiei de secretar al Comisiei 

pentru transporturi şi infrastructură de către domnul Matei Suciu, deputat, membru al Grupului 
Parlamentar al PSD. 

 
Totodată, membrii subcomisiei de analiză a punctelor critice de strangulare a 

transportului de mărfuri și de persoane pe toate modurile de transport,au hotărât cu unanimitate 
de voturi, desemnarea domnului deputat Zacharie Benedek în funcția de președinte al acestei 
subcomisii, în locul domnului deputat Lucian Șova. 
 

La lucrările Comisiei din perioada 05-07 septembrie 2017 din totalul celor 19 
membri au fost prezenţi 17 deputaţi, după cum urmează: 

 
Bode Lucian Nicolae (PNL), Băișanu Ștefan Alexandru (ALDE), Bota Marius Sorin-Ovidiu 
(PSD), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Bodea Marius (PNL), Achiței Vasile-Cristian (PNL), 
Banias Mircea Marius (neafiliat),  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). 
 
Domnii deputați Cuc Alexandru-Răzvan (PSD) și  Șova Lucian (PSD) nu au participat la 
lucrările comisiei. 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 
                         Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 
 


