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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 23 și 24 mai 2018 

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
23 și 24 mai 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: 
Administrației Fondului pentru Mediu: domnul Cornel Brezuică- președinte, domnul Dorin 
Corcheș- vicepreședinte; Agenției Naționale de Administrare Fiscală: doamna Violetta 
Stănescu- șef serviciu; Ministerului Finanțelor Publice: doamna Manuela Anculescu- 
consilier.  
 

Pe ordinea de zi  au figurat următoarele puncte: 
 
1. PL-x nr. 285/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare; 
2. PL-x nr. 311/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de 
la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule; 
3. PL-x nr. 449/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, 
taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule; 
4. Diverse. 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect a fost avizat favorabil, cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat în forma Senatului, 
cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat în forma Senatului, 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut intenția desfășurării ședințelor 
de lucru în perioada 13-15 iunie a.c., în județul Prahova, respectiv localitatea Sinaia, în 
scopul stabilirii unei dezbateri privind reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de transport 
rutier național din zona central-estică a României și a unei vizite de lucru pe DJ102i Valea 
Doftanei.  
Ședința comisiei din data de 24 mai s-a desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în 
vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la comisie. 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 23 și 24 mai 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 


