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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 20.10.2017 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada 17-19 octombrie 2017 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17, 

18 și 19 octombrie 2017. 
 
Lucrările şedințelor din perioada 17-19 octombrie a.c. au fost conduse de domnul 

deputat Lucian Nicolae Bode, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 

La lucrările comisie au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Transporturilor: 
doamna Maria Magdalena Grigore – secretar de stat, doamna Carmen Pop-șef serviciu, doamna 
Gabriela Murgeanu - director și domnul Valentin Tănase- consilier; Ministerului Mediului: 
domnul Laurențiu Neculăescu- secretar de stat, doamna Maria Daniela Toma- consilier și 
doamna Niculina Moisă- consilier; Ministerului Apelor și Pădurilor: doamna Luiza Bratu- 
consilier; Ministerului Dezvoltării Regionale,Administrației Pubice și Fondurilor Europene: 
doamna Vasilica Baciu- director și domnul Nicolae Tudose- secretar de stat; Administrației 
Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galați: domnul Dorian Dumitru- director general; Confederației 
Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România: domnul Vasile Ștefănescu- 
președinte; Federației Operatorilor Români de Transport: domnul Mihai Ghișa- 
primvicepreședinte; Asociației pentru Drepturile Taximetriștilor Independenți: domnul Viorel 
Radu- președinte; Confederației Patronale din Industrie, Agricultură, Construcții si Servicii din 
România: domnul Grigore Mircea Ilie- vicepreședinte; Federației Naționale a Camerelor 
Operatorilor Taxi și Taximetriștilor Independenți din România: domnul Gafița Andrei- 
vicepreședinte. 
 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
1.Dezbatere privind măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de navigație pe Dunăre în 
sezonul rece. 
2.PL-x nr. 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. 

3. 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. 
4. PL-x nr. 770/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din 
sectorul de transport maritime. 
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5. PL-x nr. 273/2017 Proiect de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea 
emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din 
distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul 
alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, a avut loc o dezbatere cu privire la navigația pe Dunăre în 
sezonul rece, în contextul anulării licenței pentru modernizarea spărgătorului de gheață 
Perseus. Invitat la această dezbatere a fost domnul Dorian Dumitru, directorul general al 
Administrației Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galați. Membrii comisiei au adresat întrebări cu 
privire la strategia Administrației Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galați pentru iarna anului 
2017. Totodată aceștia au dorit să se explice termenul prevăzut pentru modernizarea 
spărgătorului Perseus precum și asumarea responsabilității în condițiile în care nu se va putea 
realiza circulația pe Dunăre. Domnul Dorian Dumitru a transmis comisiei că nava Perseus va fi 
pregătită să intervină în iarnă, alături de alte trei nave. În ceea ce privește termenul solicitat, 
acesta a completat că se fac demersurile procedurale pentru încheierea unui nou contract în 
sensul modernizării. Nu în ultimul rând, conducerea Administrației Fluviale a Dunării de Jos 
R.A. Galați a asigurat comisia că se vor lua măsurile necesare pentru eliberarea căilor de 
navigație pentru ca operatorii economici să își poată desfășura activitatea.   

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 adoptat, cu majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat 2 săptămâni, cu 
majoritate de voturi 
 

La lucrările Comisiei din perioada 17-19 octombrie 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), Drulă Cătălin 
(USR), Moșteanu Liviu-Ionuț (USR), Rotaru Alexandru (PSD), Șișcu George (PNL). 
 
Doamna deputat Moagher Laura-Mihaela (PSD), nu a participat la lucrările comisiei. 
Domnii deputați Cuc Alexandru-Răzvan (PSD) și Șova Lucian (PSD) nu au participat la 
lucrările comisiei. 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 
                               Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 
 
 
 


