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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada 14- 16 martie 2017 

 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14, 
15 și 16 martie 2017. 

 
Lucrările şedinţei din perioada 14-16 martie 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: doamna Maria Magdalena Grigore – secretar de stat, doamna  Adriana Kalapis 
- director, doamna Carmen Pop- șef serviciu și domnul Mircea Ionescu- consilier; Autorității 
Rutiere Române: domnul Cristian Sorin- director și domnul Bogdan Bărboi- șef serviciu  

 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 
1. PL-x 477/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației 
pe infrastructura rutieră 

2. Dezbatere ”Calea Ferată- încotro?„ 
3. Dezbatere privind stadiul elaborării actului normativ care să reglementeze procedura de 

restituire pe cale administrativă a sumelor încasate din diversele forme de taxe de poluare. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu majoritate 
de voturi.    

Punctul 2 al ordinii de zi – Dezbatere ”Calea Ferată- încotro?„ 
Comisia pentru transporturi și infrastructură a Camerei Deputaților și Comisia 

pentru transporturi și energie a Senatului împreună cu Organizația Patronală a Societăților 
Feroviare Private din România au organizat o masă rotundă cu tema ” dezvoltarea pieței de 
transport feroviar din România: provocări și soluții”. 

La această dezbatere au participat reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, ai 
Consiliului Concurenței, precum și reprezentanți ai asociațiilor din domeniul transportului 
feroviar. 

Dezbaterile au avut ca principale teme de discuții: starea infrastructurii feroviare; 
congestia traficului feroviar, în special prin stația Curtici și portul Constanța; politica tarifară a 
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CFR SA., în special tarifele auxiliare; piața de energie electrică ,de tracțiune în domeniul 
feroviar; transportul feroviar de călători; piață suprareglementată din punct de vedere al 
normelor existente și al tarifelor; mediul concurențial față de alte moduri de transport și în 
interiorul pieței de transport feroviar. 

În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Lucian Nicolae Bode, președinte al Comisiei 
pentru transporturi și infrastructură al Camerei Deputaților, a subliniat necesitatea accelerării 
reformei în domeniul feroviar cu accent pe operaționalizarea, în cel mai scurt timp, a 
Autorității pentru Reformă Feroviară, astfel încât absorbția fondurilor europene să se realizeze 
fără sincope. De asemenea, a atras atenția asupra unui proiect major de infrastructură feroviară, 
și anume finalizarea Coridorului IV pan european, care conectează Constanța de granița de vest 
a României și mai departe cu rețeaua europeană feroviară. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, Ministerul Mediului a solicitat amânarea dezbaterilor 

pentru o dată care va fi stabilită ulterior.  
 

 
 

La lucrările Comisiei din perioada 14-16 martie 2017 din totalul celor 18 membri au 
fost prezenţi 17 deputaţi, după cum urmează: 

 
 

Bode Lucian Nicolae (PNL), Banias Mircea Marius (ALDE), Bota Marius Sorin-Ovidiu 
(PSD), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Bodea Marius (PNL), Șova Lucian (PSD), 
Achiței Vasile-Cristian (PNL), 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). 
 
Domnul deputat Cuc Alexandru-Răzvan (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 

 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 
                               Lucian Nicolae Bode                          Lucian Șova 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


