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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 04.04.2017 
 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada  28 - 30 martie 2017 

 
 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 28, 29 și 30 martie 2017. 

 
Lucrările şedinţei din perioada 28-30 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: 

Autorității Rutiere Române: domnul Cristian Sorin- director și domnul Dănuț 
Mărculescu- inspector de specialitate; Ministerului Transporturilor: doamna Maria 
Magdalena Grigore- secretar de stat, doamna Roxana Gabriela Ţigău –consilier, 
doamna Adriana Kalapis- director și doamna Carmen Pop- șef serviciu. 

 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 138/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului 
gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile 
parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România 
2. PLx 144/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și  a programului de 
transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între 
municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea 
valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a 
programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de 
atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată 
3. PLx 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 
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4. Subcomisia de analiză a punctelor de strangulare a transportului de mărfuri și 
persoane pe toate modurile de transport. 
 

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 

amendamente admise și respinse, cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 4 al ordinii de zi  s-a stabilit constituirea Subcomisiei pentru 

analiza punctelor de strangulare a transportului de mărfuri si persoane pe toate 
modurile de transport. 
 
Această Subcomisie este formată din: 
1. dl.dep.Lucian Șova - PSD - Președinte 
2. dl.dep.Marius Bodea - PNL - Vicepreședinte 
3. dl.dep.Zacharie Benedek - UDMR - Secretar 
4. d-na.dep.Laura Moagher - PSD - membru 
5. dl.dep.Alexandru Rotaru - PSD - membru 
6. dl.dep.Mircea Banias - ALDE - membru 
7. dl.dep.George Șișcu - PNL - membru 
8. dl.dep.Cătălin Drulă - USR - membru 
9. dl.dep.Cătălin Cristache - PMP – membru 
 
Obiectivele Subcomisiei: 
1. Analiza politicilor publice ce vizează gestionarea și eliminarea  punctelor de 
strangulare a transportului de mărfuri şi persoane pe toate modurile de transport  
(principalele vulnerabilități vizează -punctele negre de pe șoselele României, trecerile 
la nivel cu calea ferată, porțiunile cu restricțiile de viteză pe calea ferată, zonele de pe 
Dunăre care nu respectă condițiile de navigație, infrastructură aeroportuară  
subdimensionată) 
2. Stadiul inventarierii punctelor de strangulare a transportului de mărfuri şi persoane şi 
a celor cu risc mediu şi mare de accidente, precum și prezentarea mecanismelor de  
monitorizare a lor de către autoritățile responsabile   
3. Măsuri și soluții  pentru eliminarea acestor vulnerabilități în vederea  îmbunătățirii 
transportului de mărfuri şi persoane  
4. Prezentarea unui grafic al investițiilor programate  pentru modernizarea 
infrastructurii de transporturi pe toate cele 4 moduri de transport  
5. Verificarea  periodică a modului în care  se respectă graficul de investiții   și   a 
finanțărilor prevăzute  cu scopul creșterii siguranței transportului de mărfuri și persoane 
pe toate modurile de transport 
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La lucrările Comisiei din perioada 28-30 martie 2017 din totalul celor 18 

membri au fost prezenţi 15 deputaţi, după cum urmează: 
 

Bode Lucian Nicolae (PNL), Banias Mircea Marius (ALDE), Bota Marius Sorin-Ovidiu 
(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), Șișcu George (PNL). 
 
Domnii deputați Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Cuc Alexandru-Răzvan (PSD) și   
Suciu Matei (PSD) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
  
 

 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 
                         Lucian Nicolae Bode                              Lucian Șova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


