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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 09, 10 și 11 octombrie 2018 

 
 

                 Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
09, 10 și 11 octombrie 2018. 
 
                 Lucrările şedinței din data de 09 octombrie 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 
Afacerilor Interne -Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră: doamna Carmen 
Vicoleanu- șef serviciul juridic, doamna Tatiana Ivan- adjunct al inspectorului general; 
Ministerului Transporturilor: domnul Ion Iordăchescu- secretar de stat, domnul Mircea 
Biban- secretar de stat; Ministerului Mediului: Laurențiu Neculaescu- secretar de stat; 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: doamna Vasilica Baciu- 
director, Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul General al Poliției Române: doamna 
Maria Dragnea- ofițer specialist; Autorității Aeronautice Civile Române: domnul Tudorel 
Roman- director general adjunct; Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de 
Trafic Aerian (Romatsa)- Alexandru Kramer- director economic. 
 
Pe ordinea de zi  din data de 09 octombrie a.c. au figurat următoarele puncte: 
 
1.Plx 456/2018- Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele 
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"; 
2. PLx 371/2018- Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, 
semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003; 
3. PLx 484/2018- Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele 
pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 
penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi 
înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale; 
4.  Plx 381/2018- Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
5.  PLx 454/2018- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor 
măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia 
internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi 
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la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă 
pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul 
serviciilor de navigaţie aeriană; 
6. PLx 455/2018- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din 
subordinea Ministerului Transporturilor; 
7. PLx 328/2018- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007; 
8. Diverse. 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente 
admise , cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate 
de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 3 săptămâni, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi. 
Pentru dezbaterea proiectului aflat pe punctul 7 al ordinii de zi, ședința s-a desfășurat în 
comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. În urma 
discuțiilor, membrii celor două comisii, au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise și respinse. 
 
 

Miercuri, 10 octombrie a.c, Comisia pentru transporturi și infrastructură a 
Camerei Deputaților și Comisia pentru transporturi și infrastructură a Senatului au hotărât să 
organizeze o masa rotundă cu tema:  
      „Accelerarea implementării marilor proiecte de investiții în infrastructura rutieră și 
feroviară din România” 

La această ședință au participat antreprenorii români și străini care au contracte 
cu statul, pe domeniile rutier și feroviar, precum și reprezentanții celor două domenii, 
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA și Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul senator Daniel Butunoi, președinte 
al Comisiei pentru transporturi și infrastructură a Senatului și domnul deputat Lucian Bode, 
președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură a Camerei Deputaților. 
 La dezbaterile generale au luat cuvântul domnii deputați Lucian Bode,  Cătălin Drulă, 
Cătălin Rădulescu, Marius Bota, Zacharie Benedek. 
Din partea invitaților, domnul Ion Gavrilă, directorul Companiei Naționale de Căi Ferate și 
domnul Sorin Scarlat, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere au făcut scurte prezentări ale activității companiilor pe care le reprezintă pe anul 
2018. 

În continuarea dezbaterilor, au luat cuvântul antreprenorii prezenți la ședință: 
Compania Aktor, compania Alstom Transport S.A., Arcada Galați,  Thales Systems 
Romania, Swietelsky, Strabag, Comsa S.A., METABET, Siemens Romania, ITINERA SPA, 



IKTAS, Impresa Pizzarotti si nu in ultimul rând, Porr Construct. Reprezentanții companiilor 
și-au prezentat portofoliul de proiecte aflate în derulare în România, valoarea contractelor, 
tipul acestuia, termenul inițial de predare, stadiul fizic și termenul actual în contextul 
modificării de termen. Totodată aceștia au prezentat problemele cu care s-au confruntat, 
solicitând suport legislativ pe o serie de impedimente. 

La finalul discuțiilor, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere și Companiei Naționale de Căi Ferate au găsit oportună această 
dezbatere, oferind totodată asigurări în vederea găsirii de soluții pentru a elimina anumite 
blocaje identificate de antreprenori. 
 
 
 
La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei 
de prezență. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
 

Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


