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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 05, 06, 07 martie 2019  
 
                  

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
05, 06, 07 martie 2019. 
 
                 Lucrările şedinței din data de 05 martie a.c., au fost conduse de domnul deputat 
Lucian Nicolae Bode, președinte al Comisiei pentru transporturi și 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- șef serviciu; Ministerului Turismului: domnul Tudor Bodea- consilier 
juridic; Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor: domnul Emil Niță- 
vicepreședinte și doamna Raluca Radu- șef serviciu; reprezentanți ai Coaliției pentru 
Dezvoltarea României. 
 
Pe ordinea de zi  din data de 05 martie a.c. au figurat următoarele puncte: 
 
1.PLx 15/2019-Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei ; 
2.PLx 53/2019- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor 
europene nerambursabile; 
3.PLx 667/2018- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2018 
privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative; 
4.PLx 561/2017- Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
5. Întâlnire cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României- discuții cu privire la 
situația infrastructurii de transport. 
6. Diverse. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 
transmiterea unui raport de respingere către cealaltă comisiei sesizată în fond. 
   

Președintele comisiei, domnul deputat Lucian Nicolae Bode, a propus suplimentarea 
ordinii de zi cu punctul 41 - Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, 
comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele- PLx 63/2019.  

Membrii comisiei au votat în unanimitate suplimentarea ordinii de zi cu PLx 63/2019 
și în urma dezbaterilor au propus transmiterea unui raport de adoptare către Plenul Camerei 
Deputaților. 

 La punctul 5 a avut loc întâlnirea cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea 
României, aceștia au adus în lumină o serie de proiecte de mare interes, necesare a fi privite 
ca priorități în anul 2019. Totodată au argumentat necesitatea creării unui cadru legislativ în 
vederea reglementării subcontractării în domeniul privat. Nu în ultimul rând au prezentat 
Pactul Național privind dezvoltarea infrastructurii de transport în România, precum și 
necesitatea semnării acestuia de către toți actorii politici implicați. 

Președintele comisiei, domnul deputat Lucian Nicolae Bode a prezentat deschiderea 
spre dialog a membrilor comisiei, amintind totodată de mesele rotunde și dezbaterile 
organizate în anii anteriori și a prezentat succint stadiile proiectelor de interes național. 

 În continuarea discuțiilor au luat cuvântul următorii domni deputați: Marius Bota, 
Alexandru Băișanu, Cătălin Drulă, Benedek Zacharie, Mircea Banias, Ionuț Moșteanu, 
Marius Bodea. 
          În încheierea întâlnirii, președintele comisiei a susținut ideea realizării unui prim pas 
și anume crearea unei inițiative legislative susținută de membrii comisiei și pusă în 
dezbatere în Parlament, urmând ulterior a fi menținut dialogul cu reprezentanții Coaliției 
pentru Dezvoltarea României. 
 

  La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Lucian Nicolae Bode a informat membrii 
comisiei de primirea adresei de la Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat, prin 
care aduce la cunoştinţă desemnarea domnului deputat Alexandru Rotaru, în funcţia de 
vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaţilor, în 
locul domnului deputat Cătălin Marian Rădulescu. 

Domnul preşedinte Lucian Nicolae Bode a supus la vot această propunere. 
Membrii comisiei au votat în unanimitate ocuparea funcţiei de vicepreședinte al 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură de către domnul Alexandru Rotaru, deputat din 
partea Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat. 
 
La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei 
de prezență. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 
Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 

 
 
 
 


