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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 29.09.2017 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din perioada 26-28 septembrie 2017 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 
27 și 28  septembrie 2017. 

 
Lucrările şedințelor din perioada 26-28 septembrie a.c. au fost conduse de domnul 

deputat Lucian Nicolae Bode, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
La lucrările Comisie din ziua de 26 septembrie a.c. au participat, în calitate de 

invitaţi din partea: Ministerului Transporturilor: doamna Maria Magdalena Grigore- secretar de 
stat,  doamna Carmen Pop- șef serviciu și domnul Gheorghe Anghel- consilier; Ministerului 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene: doamna Vasilica Baciu- 
director; Ministerului Afacerilor Interne: domnul Florentin Brăcea- director Direcția Rutieră și 
domnul Adrian Serbana- comisar Direcția Rutieră; Confederației Operatorilor și 
Transportatorilor Autorizați din România : domnul Vasile Ștefănescu- președinte; Federatiei 
Operatorilor Romani de Transport: domnul Cristian Lăzărescu- vicepreședinte și domnul Mihai 
Ghișa- primvicepreședinte; Asociației pentru Drepturile Taximetristilor Independenti:domnul 
Viorel Radu- președinte. 
 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

1. PLx 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în domeniul public al 
unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor 
judeţene ale acestora. 
2. PL-x nr. 339/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 
3. Pl-x nr. 628/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 
4. PL-x nr. 206/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 
5.Pl-x nr. 373/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 
6. PL-x nr. 551/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 
7. Pl-x nr. 201/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 şi art.142din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere. 
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8. PL-x nr. 87/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de inchiriere. 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat 1 săptămână, cu 
majoritate de voturi. 
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, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu majoritate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu majoritate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 1 săptămână, cu 
majoritate de voturi. 
 
 
La lucrările Comisie din ziua de 27 septembrie a.c. au participat, în calitate de invitaţi din 
partea: Ministerului Transporturilor: domnul Mircea Florin Biban- secretar de stat, domnul 
Viorel Scurtu -director general și doamna Sorina Baicu- director economic adjunct; Asociației 
Pro Infrastructură: domnul Ionuț Ciurea- director executiv. 
 

Pe ordinea de zi a figurat dezbaterea pe tema CFR Infrastructură cu următoarele 
subiecte: 

1. Situația financiară a companiei –execuția bugetară pe primele 6 luni ale acestui 
an; 

2. Strategia companiei pentru următoarele luni ale acestui an și stadiul proiectelor 
de investiții aflate în derulare : 
 Lucrările de modernizare  realizate pe Coridorul IV feroviar pan-

european, situația la zi a exproprierilor și termenele pentru finalizarea 
lucrărilor pe acest coridor; 

 Fondurile alocate pentru reparațiile curente și prezentarea stadiului pentru 
fiecare obiectiv în parte; 

 Programul de modernizare și reabilitare a stațiilor de cale ferată 
3. Stadiul și planurile privind modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată; 
4. Prezentarea situației absorbției fondurilor europene din Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2016; 
5. Planul de achiziții al CFR SA. pentru acest an și prezentarea unei situații cu toate 

contractele încheiate de către companie;  
6. Prezentarea motivelor pentru care se stabilesc în continuare restricții de viteză pe 

multe sectoare din infrastructura feroviară  din România și măsurile luate pentru 
eliminarea acestor restricții. 
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În începutul dezbaterilor, conducerea CFR SA. a făcut o scurtă prezentare a 
instituției, a prezentat obiectivele strategice și situația veniturilor și a cheltuielilor. Astfel, 
invitații au prezentat faptul că CFR SA. este în profit fiscal și a plătit statului român un impozit 
în valoare de 33 milioane lei. Totodată, din totalul de venituri de 4,8 miliarde lei se estimează 
cheltuieli de aproximativ 4,8 miliarde lei. Referitor la situaţia post-rectificare bugetară, CFR 
S.A.  a pierdut 305 milioane lei. 

În ceea ce privește situația proiectelor, domnul director Viorel Scurtu a declarat că 
CFR SA a primit sume pentru 20 de proiecte în valoare de aproximativ 2,4 miliarde de euro, 
din care 10 sunt proiecte fazate și 10 sunt proiecte noi. 

Referitor la lucrările de modernizare, CFR SA. a semnat 5 acorduri grant în cadrul 
Mecanismului pentru Interconectarea Europei și 2 acorduri sunt în curs de semnare pe studii de 
fezabilitate. 

În prezentarea referitoare la exproprieri, conducerea CFR SA. a declarat că există o 
Hotărâre de Guvern pentru exproprieri iar acestea se află în faza de acordare de despăgubiri. 
Invitații au mai declarat că există 15 stații în curs de modernizare și există un nou program de 
modernizare pe Programul Operațional Infrastructură Mare cu 47 de stații. În finalul 
prezentărilor, conducerea CFR SA. a detaliat situația trecerilor la nivel cu calea ferată(din 
totalul de 5080 de treceri- 3493 sunt dotate doar cu indicatoare rutiere iar 1587 sunt treceri cu 
protecţie activă), potențialul de modernizare al acestora și planul pe termen scurt și mediu 
referitor la absorbția de fonduri europene. 

 
Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au cerut clarificări asupra 

situației de execuție echilibrată, au ridicat întrebări referitoare la profitul estimat pe anul 2017, 
studiile de fezabilitate, planul de modernizare și bugetul necesar pentru modernizări majore. În 
încheiere, membrii comisiei au solicitat explicații cu privire la procedura licitațiilor și 
colaborarea dintre CFR SA. și nou înființata Autoritate de Reformă Feroviară, precum și 
atribuțiile concrete ale celei din urmă. 
 
 
 

La lucrările Comisiei din data de 26 septembrie 2017 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), Suciu Matei 
(PSD), Achiței Vasile-Cristian (PNL), Banias Mircea Marius (neafiliat),  Benedek 
Zacharie (UDMR), Căciulă Aurel (PSD), Cristache Cătălin (PMP), Drăghici Mircea-
Gheorghe (PSD), Moagher Laura-Mihaela (PSD), Moșteanu Liviu-Ionuț (USR), Rotaru 
Alexandru (PSD), Șișcu George (PNL). 
 
Domnii deputați Cuc Alexandru-Răzvan (PSD),  Drulă Cătălin (USR) și  Șova Lucian (PSD) 
nu au participat la lucrările comisiei. 
Domnul deputat Drulă Cătălin (USR) a fost înlocuit de domnul deputat Popescu Daniel (USR). 
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La lucrările Comisiei din zilele de 27 și 28 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 


