
  

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel:021.316.0337 Fax: 021.414.1991 e-mail: cp26@cdep.ro 
   

  
             
           Data, 24.09.2018 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada 18-20 septembrie 2018 

 
 

                 Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
18, 19 și 20 septembrie 2018. 
 
                 Lucrările şedințelor din perioada 18-20 septembrie 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: Ministerului 
Transporturilor: domnul Ion Iordăchescu- secretar de stat, domnul Cosmin Cătălin Peștean-
manager public; Romatsa: domnul Alexandru Kramer- director economic; Ministerului 
Finanțelor Publice: domnul Marius Răduț- expert; Registrului Auto Român: domnul Cristian 
Bucur- director tehnic; Ministerului Afacerilor Interne: domnul Cătălin Cătană- comisar. 
 
Pe ordinea de zi  au figurat următoarele puncte: 
 
1.Plx 456/2018- Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele 
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"; 
2. PLx 454/2018- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor 
măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia 
internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi 
la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă 
pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul 
serviciilor de navigaţie aeriană; 
3. PLx 412/2018- Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind 
scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia 
referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), 
încheiată la Geneva la 19 mai 1956; 
4. Plx 387/2017- Propunere legislativă pentru înfiinţarea în cadrul Ministerului 
Transporturilor-Registrul Auto Român a Biroului unic de înmatriculare a autovehiculelor. 
5. Diverse. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 3 săptămâni, cu 
unanimitate de voturi.. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 3 săptămâni, cu 
unanimitate  de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 1 săptămână, 
cu unanimitate de voturi. 
La capitolul Diverse s-a discutat transmiterea unor invitații către Ministerul Transporturilor, 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii  Rutiere și Compania Națională Căi 
Ferate Române S.A. în vederea realizării unei dezbateri privind stadiul implementării 
proiectelor de infrastructură de transport pe domeniile rutier și feroviar. 
 
La lucrările comisiei din ziua de 18 septembrie 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), Achiței Vasile-Cristian 
(PNL), Banias Mircea Marius (neafiliat), Benedek Zacharie (UDMR), Boboc Valentin 
Gabriel (PSD), Căciulă Aurel (PSD), Cristache Cătălin (PMP), Cuc Alexandru-Răzvan 
(PSD), Drulă Cătălin (USR), Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela (PSD), Moșteanu Liviu-
Ionuț (USR), Rotaru Alexandru (PSD), Simonis Alfred Robert (PSD), Șișcu George (PNL). 
 
La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Weber Mihai (PSD) l-a înlocuit pe domnul 
deputat Cuc Alexandru-Răzvan (PSD). 
Domnul deputat Șova Lucian (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 
 
La lucrările comisiei din zilele de 19 și 20 septembrie 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), Achiței Vasile-Cristian 
(PNL), Banias Mircea Marius (neafiliat), Benedek Zacharie (UDMR), Boboc Valentin 
Gabriel (PSD), Căciulă Aurel (PSD), Cristache Cătălin (PMP), Cuc Alexandru-Răzvan 
(PSD), Drulă Cătălin (USR), Fulgeanu-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 


