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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada  03-04 mai 2017 

 
 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 03 și 04 mai 2017. 

 
Lucrările şedinţei din zilele de 03 și 04 mai 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 Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene: 
domnul Angel Gheorghiu - subsecretar de stat și doamna Vasilica Baciu - director; 
Ministerului Transporturilor: doamna Maria Magdalena Grigore - secretar de stat și 
doamna Carmen Pop - șef serviciu; Autorității Rutiere Române: domnul Cristian 
Anton- director. 

 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
1.PL.x 167/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

2.PL.x 409/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local. 

3.PL.x 92/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
serviciilor de transport public local nr.92/2007 

4. Diverse  
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu 
amendamente admise, cu majoritate de voturi . 
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La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, , respectivul proiect de lege a fost respins, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi au avut loc discuții în cadrul Subcomisiei pentru analiza 
punctelor de strangulare a transportului de mărfuri si persoane pe toate modurile de 
transport. În cadrul ședinței s-au format grupe de analiză pe domeniile naval, feroviar, 
aerian și rutier. Fiecare grupă urmând să aibă o întâlnire cu reprezentanții Ministerului 
Transporturilor, marți, 09 mai a.c. ora 1600 
            

La lucrările Comisiei din zilele de 03 și 04 mai 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                            Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


