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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 22.09.2017 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din perioada 19-21 septembrie 2017 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19, 
20 și 21  septembrie 2017. 

 
Lucrările şedințelor din perioada 19-21 septembrie 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 Dragoș Titea – secretar de stat, domnul Mihai Ionescu- director; 
doamna Carmen Pop- șef serviciu; Companiei Naționale Aeroporturi București: domnul 
Bogdan Mândrescu- director, domnul Tudor Jidav- director coordonator; domnul Mircea 
Leonard Voinopol- șef serviciu Strategie și Managementul Securității; Ministerului Apărării 
Naționale: domnul Florin Bucur- consilier; TAROM: doamna Silvia Popeangă –președinte 
Consiliul de Administrație, domnul Alexandru Frunză- director; domnul Florin Susanu-director 
general. 
 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

1. PLx. nr. 250/2017 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile 
internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile 
internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor 
aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001. 
2. PL-x nr. 251/2017 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională 
privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de 
cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra, la 7 iulie 1995. 
3. PL-x nr. 269/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, 
semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016. 
4. PL-x nr. 270/2017 Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor 
de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 
10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la 
Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, 
încheiată la Haga 16 septembrie 1970. 
5. PL-x nr. 271/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea 
art.50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la 
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amendarea art.56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la 
Montreal la 6 octombrie 2016. 
6. Dezbatere privind situația economico-financiară a companiei TAROM și a Companiei 
Naționale Aeroporturi București. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, au avut loc discuții cu conducerea Companiei TAROM și 
reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București. În prima parte a dezbaterii s-a 
discutat pe baza temelor transmise în scris către compania TAROM. Ca primă temă de discuție 
s-a prezentat situația financiară și proiecția pentru finalul anului 2017. Directorul financiar al 
TAROM, domnul Alexandru Frunză, a declarat că proiecția financiară pentru anul în curs 
trebuie să fie în strânsă legătură cu anii 2016 și 2015, deoarece nu s-au putut bugeta venituri 
mai mari decât în anii precedenți, dat fiind faptul că în anii 2015 și 2016 bugetul nu a fost 
respectat. Răspunzând la cea de-a doua solicitare, reprezentanții TAROM au prezentat 
indicatorii pentru anii 2015 și 2016 și situația pentru 2017 până în momentul actual. 
În continuarea discuțiilor directorul general interimar al TAROM, domnul Florin Susanu, a 
prezentat strategia comercială și planul operațional pe anul 2017. Au fost enumerate soluții 
precum uniformizarea flotei, redresarea economică prin reorganizarea și eficientizarea 
activităților comerciale ale Direcției marketing și vânzări și elaborarea unui program continuu 
de pregătire pentru personalul acesteia. 
Referitor la situația flotei, targetul principal prezentat de TAROM este o uniformizare a flotei, 
având în vedere că în momentul de față compania are trei tipuri de aeronave. 
În ceea ce privește situația Departamentului tehnic există o zonă de bază și mentenanță și o 
zonă de linie, cu un total de 450 de persoane. 
De asemenea, în cadrul dezbaterilor a participat domnul Eugen Davidoiu, fostul director al 
TAROM, care a expus în fața comisiei, a reprezentanților TAROM și ai Ministerului 
Transporturilor, punctul său de vedere în legătură cu evoluția companiei. 
Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au avut intervenții cu privire la 
următoarele subiecte: achiziția celor două aeronave noi și costurile aferente cumpărării 
acestora, numărul mare de salariați aprobat prin buget, problema contractelor de catering, 
componența Consiliului de Administrație, strategia TAROM în scopul dezvoltării de succes a 
companiei.  
În partea a doua a dezbaterilor s-au discutat subiectele transmise Companiei Naționale 
Aeroporturi București. În prezentarea inițială a luat cuvântul directorul general al Companiei 
Naționale Aeroporturi București, domnul Bogdan Mândrescu, explicând că din punct de vedere 
al strategiei de dezvoltare există un plan strategic, fundamentat pe OUG 64/1999. Referitor la 
strategia fundamentală pentru anul 2018, s-a crescut capacitatea de procesare la nivelul filtrelor 
Poliției de Frontieră, unde existau cei mai mari timpi de procesare și s-a mărit numărul de 
ghișee cu opt posturi. În ceea ce privește planul de reparație pentru pista 2, în condițiile în care 
se operează pe plan decalat, conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București a declarat 
că au fost depășite procedurile interne referitoare la strategia indicată  de expertiza tehnică și a 
fost înaintată către Consiliul de Administrație în vederea transmiterii către Ministerul 
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Transporturilor. Reparația pistei 1 se află în contractarea expertizei tehnice. Referitor la 
potențialele probleme și soluții aferente pentru operarea pe timp de iarnă, Compania Națională 
Aeroporturi București a declarat că există suficient material degivrant pe stoc și s-au demarat 
procedurile pentru un nou acord cadru pentru achiziționarea de nou material. Ca răspuns la 
întrebările primite privind stadiul de renovare al Rotondei Băneasa s-a transmis comisiei 
existența unei proceduri de achiziție pentru proiectul tehnic, dar în urma contestațiilor, 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins contestația unuia dintre participanți, 
iar instanța a cerut retrimiterea la etapa de evaluare a ofertelor. 
Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au avut intervenții cu privire la 
următoarele subiecte: suma solicitată de către Ministerul Finanțelor spre a fi virată către 
bugetul de stat din profitul Companiei Naționale Aeroporturi București, motivele respingerii 
recepției pentru pista 2, situația conversiei certificatului de Aerodrom, sistemele de siguranță la 
intrarea în aeroport, structura personalului Companiei, modernizarea sistemului de parcare, 
situația taxiurilor din proximitatea terminalului. 
 

La lucrările Comisiei din perioada 19-21 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), Suciu Matei 
(PSD), 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), 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Iulia Mircea 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 

 


