
1 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Data, 21.02.2017 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 15 și 16 februarie 2017 

 
 
 

 
                 Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 15 și 16 februarie 2017. 
               
   Lucrările şedinţei din 15 februarie a.c. au fost conduse de domnul deputat Lucian 
Nicolae Bode, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 

La şedinţa din 15 februarie a.c. au participat, în calitate de invitaţi, din partea: 
Ministerului Transporturilor: domnul Tămâian Mihai –secretar de stat, doamna Maria 
Magdalena Grigore –secretar de stat, doamna Gabriela Murgeanu –director, doamna 
Violanda Ayalan –consilier și doamna Carmen Pop –șef serviciu; Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală: domnul Doru Dudaș –vicepreședinte; Administrației Fondului 
pentru Mediu: domnul Mihai Moia –președinte și domnul Marian Cucu –director 
juridic; Ministerului Finanțelor Publice: doamna Ioana Burlă – director general; 
Ministerului Energiei: domnul Iulian Robert Tudorache – secretar de stat; Autorității de 
Supraveghere Financiară: doamna Cristina Zgonea- șef serviciu; Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene: domnul Ciprian 
Roșca – secretar de stat, domnul Bogdan Ghinei –consilier și doamna Elena Cucos- șef 
birou; Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați: domnul Dorian Dumitru- 
director general; SC. Firstnav SRL: domnul Bogdan Băluță – director general; SC EB 
Waterways SRL: domnul Călin Cioran- director general; SC Umex SA: domnul Daniel 
Mihăilă –director executiv, domnul Mihai Eugen – director exploatare, domnul Daniel 
Sternberg- director Marketing și domnul Daniel Gârleanu- director general; SC Trading 
Line SRL: domnul Paul Ivanov- director executiv. 
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În data de 15 februarie 2017 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

1. PLx 298/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 
2. PLx 460/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 
privind amenajarea spaţiului maritime 
3.  PLx 480/2016  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012 
4.  PLx 507/2016  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
5.  PLx 85/2017  Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej 
6. PLx 630/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule 
7.  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 avizat favorabil, 
cu majoritate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, 
cu majoritate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, 
cu majoritate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru 
două săptămâni, cu majoritate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru 
două săptămâni, cu majoritate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi s-au discutat următoarele: 
I. Apel din partea a 45 de operatori economici din domeniul navigației fluviale, 

afectați de blocarea Dunării pe sectorul km 1075- 175 datorită podurilor de gheață 
formate în această zonă.  

Domnul Dumitru Dorian, director general AFDJ Galați,a prezentat situația 
existentă, precum și măsurile întreprinse pentru deblocarea Dunării astfel încât 
naviagația să-și reia cursul normal. De asemenea domnul director general a precizat că 
România nu are niciun spărgător de gheață, în momentul actual gheața formată este 
îndepărtată cu trei barje adaptate pentru această activitate. 

Reprezentanții operatorilor economici informează membrii comisiei cu faptul că 
activitatea companiilor din acest sector economic a fost oprită încă din data de 10 
februarie 2017. În prezent, pe mai multe sectoare ale Dunării s-au format poduri de 
gheață; spre exemplu: Moldova Nouă - Orșova, Km.448 - Oltenița, zona Călărași către 
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Bala Borcea. Față de acestă situație solicităm intervenția de urgență pentru deblocarea 
navigației pe Dunăre folosind toate posibilitățile, inclusiv angajarea de nave de la 
companii private, care să permită spargerea gheții. 

Domnul Președinte Lucian Bode concluzionează, în urma discuțiilor, că în acest 
moment navigația pe Dunăre se află la mâna destinului și vara și iarna.De asemenea, îi 
asigură pe cei prezenți la discuții, reprezentanți ai operatorilor economici și conducerea 
AFDJ-Galați, de sprijinul membrilor comisiei pentru a corecta din punct de vedere 
legislativ reglementările necesare pentru ca activitate să se desfășoare în parametrii 
optimi. 

Domnul deputat Cătălin Rădulescu întreabă care este soluția pentru viitor, cum 
se poate face dotarea cu spărgătoare de gheață și cum putem noi să ajutăm din punct de 
vedere legislativ. Le solicită celor prezenți la dezbateri un punct de vedere, precum și 
răspunsuri la aceste întrebări. 

II. Domnul Președinte Lucian Bode supune atenției solicitarea domnilor 
deputați Cătălin Drulă și Ionuț Moșteanu privind transmiterea de către Ministerul 
Transporturilor a listei cu finanțarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte 
documentații necesare demarării proiectelor majore de infrastructură cuprinse în 
bugetul de stat pe anul 2017. În acest sens, informează membrii comisiei că s-a transmis 
domnului Ministru al Transporturilor o solicitare în acest sens. 

III. Domnul președinte Lucian Bode supune atenției solicitarea domnului 
deputat Cătălin Drulă privind progresul foarte lent în procedurile de achiziție publică 
pentru modernizarea la 160/h a căii ferate între Sighișoara și Brasov unde există 
finanțare de 9,2 mld. Euro, precum și stadiul modernizării a peste 100 de treceri la nivel 
cu calea ferată finanțate din fonduri europene. Domnul președinte a informat membrii 
comisiei că se va transmite Ministerului Transporturilor și conducerii CFR 
Infrastructură aceste solicitări. 
 
                  În data de 16 februarie 2017, membrii comisiei au analizat și dezbătut 
proiectele de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei din săptămâna 20-23 
februarie 2017. 
 

La lucrările Comisiei din 15 februarie 2017 din totalul celor 18 membri au fost 
prezenţi 17 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), Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Rotaru Alexandru 
(PSD), Suciu Matei (PSD), Șișcu George (PNL). 
 
Domnul deputat Cuc Alexandru-Răzvan (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 
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La lucrările Comisiei din 16 februarie 2017 din totalul celor 18 membri au fost 

prezenţi 16 deputaţi, după cum urmează: 
 
Bode Lucian Nicolae (PNL), Banias Mircea Marius (ALDE), 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), 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), Rotaru Alexandru (PSD), Suciu Matei (PSD), Șișcu 
George (PNL). 
 
Domnii deputați Cuc Alexandru-Răzvan (PSD) și  Bota Marius Sorin-Ovidiu (PSD) nu 
au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 

 
                            Lucian Nicolae Bode                        Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xpert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


