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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 12 și 13 septembrie 2018 

 
 

                 Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
12 și 13 septembrie 2018. 
 
                 Lucrările şedințelor din zilele de 12 și 13 septembrie a.c., au fost conduse de 
domnul deputat Lucian Nicolae Bode, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură. 
 
                 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea: Ministerului 
Transporturilor: domnul Mircea Biban- secretar de stat, doamna Monica Toader-director 
financiar; Ministerului Finanțelor Publice: domnul Florin Horațiu Iura- secretar de stat; 
Administrației Fondului pentru Mediu: domnul Dorin Corcheș- vicepreședinte. 
 
Pe ordinea de zi  au figurat următoarele puncte: 
 
1.PLx 376/2018- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.45/1997 privind 
înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - 
TAROM" - S.A; 
2. Plx 385/2018- Propunere legislativă privind susţinerea eliminării autovehiculelor 
poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 
de lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi 
surse alternativ/ecologice. 
3. Diverse. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 2 săptămâni, cu 
unanimitate  de voturi. 
La punctul Diverse, membrii comisiei au discutat împreună cu reprezentanții Ministerului 
Transporturilor necesitatea stabilirii priorităților legislative pentru sesiunea parlamentară în 
curs, în vederea soluționării actelor normative prioritare. 
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La lucrările comisiei din data de 12 septembrie 2018 din totalul celor 19 membri au fost 
prezenţi 16 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), Cuc Alexandru-Răzvan (PSD), Drulă Cătălin (USR), Fulgeanu-
Moagher Laura-Mihaela (PSD), Moșteanu Liviu-Ionuț (USR), Rotaru Alexandru (PSD), 
Șișcu George (PNL). 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Ursu Răzvan Ion (PSD) l-a înlocuit pe domnul 
deputat Rotaru Alexandru (PSD). 
La punctul 2 al ordinii de zi, doamna deputat Teiș Alina (PSD) l-a înlocuit pe domnul 
deputat Cuc Alexandru-Răzvan (PSD). 
Domnii deputați Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simonis Alfred-Robert (PSD) și Șova 
Lucian (PSD) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 
La lucrările comisiei din data de 13 septembrie 2018 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), Boboc Valentin 
Gabriel (PSD), Căciulă Aurel (PSD), Cristache Cătălin (PMP), Cuc Alexandru-Răzvan 
(PSD), Drulă Cătălin (USR), Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela (PSD), Moșteanu Liviu-
Ionuț (USR), Rotaru Alexandru (PSD), Șișcu George (PNL). 
 
Domnii deputați Simonis Alfred-Robert (PSD) și Șova Lucian (PSD) nu au participat la 
lucrările comisiei. 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
 

Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


