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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 05, 06 și 07 iunie 2018 

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
05, 06 și 07 iunie 2018. 

 
 
Lucrările şedințelor din această perioadă 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: 
Inspectoratului General al Poliției Române: domnul Florentin Brăcea- director și doamna 
Maria Dragnea- ofițer specialist; Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor: domnul Adrian Șerbana- comisar șef. 
 

Pe ordinea de zi  au figurat următoarele puncte: 
 
1. PL-x nr. 341/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012; 
2. PL-x nr. 85/2017 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej; 
3. PL-x nr. 534/2017  Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
4. PL-x nr. 115/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
5. PL-x nr. 37/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice; 
6. Diverse. 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect a fost avizat favorabil, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente 
admise, cu majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
amendamente respinse, cu majoritate de voturi. 
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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 adoptat cu amendamente 
admise , cu majoritate de voturi. 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 05 iunie 2018 din totalul celor 19 membri au fost prezenţi 
18 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), Cuc Alexandru-Răzvan (PSD), Drulă 
Cătălin (USR), Moagher Laura-Mihaela (PSD), Moșteanu Liviu-Ionuț (USR), Rotaru 
Alexandru (PSD), Simonis Alfred Robert (PSD), Șișcu George (PNL). 
 
La punctul 5 al ordinii de zi, domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD) l-a înlocuit  pe domnul 
deputat Căciulă Aurel (PSD) . 
La punctul 5 al ordinii de zi, domnul deputat Popa Ștefan Ovidiu (PSD) l-a înlocuit pe 
domnul deputat Cuc Alexandru (PSD). 
 
Domnul deputat Șova Lucian (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 06 și 07 iunie 2018 din totalul celor 19 membri au fost 
prezenţi 18 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), Cuc Alexandru-Răzvan (PSD), Drulă 
Cătălin (USR), Moagher Laura-Mihaela (PSD), Moșteanu Liviu-Ionuț (USR), Rotaru 
Alexandru (PSD), Simonis Alfred Robert (PSD), Șișcu George (PNL). 
 
Domnul deputat Șova Lucian (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
 

Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


