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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 10.11.2017 
 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada 7-9 noiembrie 2017 

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 7, 8 
și 9 noiembrie 2017. 

 
Lucrările şedințelor din zilele de 7, 8 și 9 noiembrie a.c. au fost conduse de domnul 

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

La lucrările comisie au participat, în calitate de invitaţi, din partea: Ministerului 
Transporturilor: domnul Felix Stroe- ministru, doamna Maria Magdalena Grigore- secretar de 
stat, doamna Carmen Pop- șef serviciu, doamna Gabriela Murgeanu- director, domnul Marius 
Alban- consilier, domnul Cosmin Popescu- șef serviciu, doamna Liliana Sitaru- consilier și 
domnul Gheorghe Anghel- consilier; Ministerului Mediului : domnul Laurențiu Adrian 
Neculaescu- secretar de stat, doamna Dorina Mocanu- director și doamna Daniela Toma- 
consilier; Ministerului Afacerilor Interne: domnul Marian Badea- director și domnul Gelu 
Mareș- șef serviciu; Consiliului Concurenței: domnul Adrian Mitu- inspector de concurență și 
doamna Carmen Bucur- inspector de concurență; Fondul Proprietatea: domnul Daniel Naftali:- 
vicepreședinte și domnul Cătălin Niculiță- consilier juridic; Constanța Port Business 
Association: domnul Viorel Panait- președinte și domnul Lucian Danilescu- reprezentant; 
Uniunii Porturilor Interioare Românești- domnul Daniel Iulian Stiger- împuternicit. 
 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
1. Dezbatere asupra priorităților Ministerului Transporturilor; 
2. PL-x nr. 413/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi 
desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile; 
3. PL-x nr.  54/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
4. PL-x nr. 308/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în 
categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică; 
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5. PL-x nr. 369/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor; 
6.  PL-x nr. 273/2017 Proiect de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea 
emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din 
distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul 
alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină; 
7.  PL-x nr. 341/2017 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a 
reziduurilor mărfii. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, a avut loc o dezbatere asupra priorităților Ministerului 
Transporturilor, la care a participat domnul Felix Stroe, ministrul Transporturilor. 
Domnul președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură, Lucian Nicolae Bode, a 
asigurat ministerul de o colaborare eficientă în ceea ce privește procesul legislativ, dând 
exemplu înființarea Autorității de Reformă Feroviară și dezbaterea cu celeritate a priorităților 
ministerului. Totodată acesta a subliniat faptul că, în cadrul ședințelor, comisia își exercită 
dreptul de control parlamentar, dovadă a acestui fapt fiind dezbaterile cu TAROM, Compania 
Națională Aeroporturi București, Administrația Fluvială a Dunării de Jos, CFR S.A., Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 
Ministrul Transporturilor a început prin a prezenta măsurile luate în scopul eficientizării și 
reorganizării ministerului. Astfel a subliniat desemnarea de responsabilități clare și concrete 
pentru secretarii de stat, necesitatea operaționalizării Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, 
corelarea progresului fizic cu cel rutier și recuperarea întârzierilor cu privire la infrastructura de 
autostrăzi. Pentru cele 18 autostrăzi aflate în execuție, identificate de minister, au fost  
desemnate echipe responsabile de proiect. Referitor la domeniul naval, ministrul a transmis 
comisiei că România se află în procedura obținerii acordului scris al Guvernului bulgar pentru 
a efectua întreg dragajul pe șenalul Dunării, astfel încât să crească de până la cinci ori volumul 
mărfurilor transportate pe calea apei, ceea ce ar face atractiv portul maritim Constanța- Agigea. 
În continuare membrii comisiei au adresat întrebări referitoare la stadiul autostrăzii Ploiești-
Brașov, șoseaua de centură Suceava, autostrada Ungheni- Iași- Târgu Mureș, autostrada Sibiu-
Pitești și stadiul construcției podului peste Dunăre din Brăila. Totodată au avut loc intervenții 
cu privire la necesitatea expertizării secretarilor de stat, procedura lentă de răspuns la întrebări 
și interpelări, necesitatea încheierii contractelor din timp în vederea deszăpezirii și 
debirocratizarea construcției autostrăzilor (Timișoara- A1 11 Km, autostrada Transilvania- 
DN1 6 Km, Vama Giurgiu- DN5  4 Km, construcții blocate la nivel de ministere). 
În încheierea dezbaterilor, ministrul Felix Stroe, a transmis domnilor deputați că a luat la 
cunoștință propunerile ridicate și a asigurat totodată Comisia de o colaborare corectă și 
transparentă. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu amendamente 
admise și respinse, cu majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat 1 săptămână, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu amendamente 
admise, cu majoritate de voturi. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, , respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu amendamente 
admise, cu majoritate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, , respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu amendamente 
admise, cu majoritate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, , respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu majoritate 
de voturi. 

 
 

La lucrările Comisiei din data de  7 noiembrie 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), Suciu Matei (PSD), Achiței 
Vasile-Cristian (PNL), Banias Mircea Marius (neafiliat),  Benedek Zacharie (UDMR), Căciulă 
Aurel (PSD), 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). 
 
Domnii deputați Cristache Cătălin (PMP) și Șova Lucian (PSD) nu au participat la lucrările 
comisiei. 
 
 

La lucrările Comisiei din zilele de 8 și 9 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 
 
 
 
Consilier parlamentar, Iulia Mircea 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 
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