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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 15.09.2017 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din data de 14 septembrie 2017 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 

septembrie 2017. 

 

Lucrările şedinței din ziua de 14 septembrie a.c. au fost conduse de domnul deputat 

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

 

La şedinţa din 14  septembrie a.c. au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Transporturilor: doamna Maria Magdalena Grigore – secretar de stat, doamna Mariana Ioniță- 

director și domnul Cristian Voinescu- director; Autorității de Reformă Feroviară: domnul 

Marian Păun- președinte și domnul Ilie Cîrceag- director; Companiei Naționale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere: domnul Radu Munteanu- director general adjunct; 

Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: domnul Bogdan Pușcaș- președinte. 

 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

1. Modul de admitere în Sistemul Electronic de Achizitii Publice a documentațiilor de atribuire 

a proiectelor de infrastructură rutieră; 

2. Stadiul studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Pitești, secțiunile 2,3 și 4; 

3. Stadiul construirii autostrăzii Transilvania, precum și prezentarea și motivarea evoluțiilor 

recente pe acest proiect major  de infrastructură; 

4. Tratamentele drumurilor cu criblură, slarisil și covoare asfaltice executate de Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în anul 2017; 

5. Modul de implementare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice în companiile din subordinea Ministerului Transporturilor care se supun acestor 

reglementări; 
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6. Stadiul organizării și funcționării Autorității de Reformă Feroviară. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi membrii comisiei au discutat modul de admitere în Sistemul 

Electronic de Achizitii Publice al documentațiilor de atribuire a proiectelor de infrastructură 

rutieră. Reprezentanții acestei instituţii au explicat etapele anterioare demarării procedurilor de 

achiziție publică pentru proiectele de infrastructură rutieră. Membrii comisiei au ridicat 

întrebări asupra bilanțului la zi al documentațiilor trimise spre validare, numărul de obiective 

de investiție scoase la licitație, precum și nivelul de pregătire al funcționarilor publici implicați 

în proces. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut asupra  studiului de fezabilitate 

pentru autostrada Sibiu-Pitești, secțiunile 2,3 și 4. Reprezentanții Companiei Naționale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere au prezentat situaţia loturilor 2,3 și 4, precum și strategia 

de contractare a execuției, privind promovarea unor contracte de tip proiectare și execuție. 

Membrii comisiei au ridicat întrebări cu privire la problema revizuirii studiilor de fezabilitate şi 

au cerut explicaţii referitoare la situaţia acordului de mediu.  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au detaliat stadiul construirii autostrăzii 

Transilvania, și au prezentat și motivat evoluțiile recente pe acest proiect major de 

infrastructură. În ceea ce privește stadiul construirii autostrăzii Transilvania, conducerea 

Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a subliniat posibilitatea 

finalizării lucrărilor la Podul Gilău și conexiunea dintre Secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1, 

Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj- Oradea, în această situație contractul fiind semnat la 

data de 11 septembrie 2017. Sectorul Gilău-Nădășelu are ca termen estimat de finalizare 

începutul lunii octombrie 2017. Referitor la celelalte secțiuni în lucru, reprezentanții 

Companiei au prezentat problemele cu care se confruntă și au dezbătut împreună cu membrii 

comisiei potențiale soluții. 

Conform punctului 4 de pe ordinea de zi, comisia a discutat despre tratamentele drumurilor cu 

criblură, slarisil și covoare asfaltice executate de Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere în anul 2017. 

În continuare, la punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au analizat modul de 

implementare al OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în 

companiile din subordinea Ministerului Transporturilor care se supun acestor reglementări. 

Comisia a cerut explicații cu privire la amânarea procedurilor de selecție a conducerii 
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companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, având în vedere că din totalul celor 

19 companii aflate în subordine, doar două companii au început procedura de selecţie(Registrul 

Auto Român şi Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa). 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost analizat stadiul organizării și funcționării Autorității de 

Reformă Feroviară. Domnul președinte al Autorității de Reformă Feroviară, Marian Păun, a 

detaliat schema de personal, a punctat transmiterea unui Memorandum către Ministerul 

Transporturilor în vederea ocupării posturilor vacante și planul pe termen scurt pentru 

transparentizarea activității instituției pe care o are în subordine. În ceea ce priveşte schema de 

personal, Autoritatea de Reformă Feroviară are în prezent 38 de funcţionari publici, în urma a 

două concursuri, organizate în lunile mai şi iulie. Referitor la proiectul major, şi anume 

achiziţia de material rulant, procedurile nu au fost demarate, lucrându-se încă la nivel de studii 

tehnice şi economice. Termenul de finalizare al documentaţiei este estimat a fi în primul 

trimestru al anului 2018, urmând ca în trimestrul doi să fie demarate procedurile în Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publice. 

 
La lucrările Comisiei din data de 14 septembrie 2017 din totalul celor 19 membri au 

fost prezenţi 17 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), Moagher Laura-Mihaela (PSD), Moșteanu 
Liviu-Ionuț (USR), Rotaru Alexandru (PSD), Șișcu George (PNL). 
 
Domnii deputați Cuc Alexandru-Răzvan (PSD) și  Șova Lucian (PSD) nu au participat la 
lucrările comisiei. 
 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 
                               Lucian Nicolae Bode                            Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Iulia Mircea 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


