
1 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Data, 19.02.2018 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din perioada 13-15 februarie 2018 
 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 13, 

14 și 15  februarie 2018. 
 
Lucrările şedințelor din perioada 13-15 februarie a.c. au fost conduse de domnul 

deputat Lucian Nicolae Bode, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
La ședința Comisie din ziua de 13 februarie a.c. au participat, în calitate de invitaţi 

din partea: Ministerului Transporturilor: domnul Lucian Șova- ministru și doamna Maria 
Magdalena Grigore- secretar de stat;  reprezentanți ai companiilor care operează în domeniul 
infrastructurii rutiere.  
 
 

Domnul  președinte al comisiei, Lucian Nicolae Bode, a luat cuvântul la începutul 
ședinței făcând o scurtă descriere a situației actuale și a punctat scopul întâlnirii cu 
constructorii și proiectanții de autostrăzi. Astfel, el a amintit cei 748 kilometri de autostradă, 
punctând lipsa uneia care să traverseze țara de la est la vest. Totodată, a reamintit sectoarele 
aflate în lucru sau în licitație, termenele de finalizare amânate cu unul sau mai mulți ani, sau 
cele care nu au asumate termene de finalizare. Nu în ultimul rând, a prezentat contextul 
realizării mesei rotunde, și anume neînțelegerile continue dintre constructori și beneficiar- 
statul român, iar scopul întâlnirii a fost acela de a identifica totalitatea cauzelor care au dus la 
amânarea termenelor de finalizare pentru autostrăzile aflate în derulare dar și stabilirea unor 
soluții ce pot contribui la accelerarea procesului de construcție a acestor obiective. 

În continuare, Ministrul Transporturilor, domnul Lucian Șova a făcut o prezentare a 
situației infrastructurii rutiere, prezentând o serie de probleme identificate la nivelul acesteia. 

În dezbaterile generale au luat cuvântul domnii deputați Marius Sorin Ovidiu Bota, 
Cătălin Marian Rădulescu, Zacharie Benedek, Ionuț Liviu Moșteanu și  Răzvan Alexandru 
Cuc.  

În continuarea discuțiilor, președintele comisiei, domnul deputat Lucian Nicolae 
Bode a atras atenția problemelor la nivelul studiilor de fezabilitate, existența nejustificată a 
panourilor fonice pe câmp, a subliniat problema Nodului Holdea dar și aspecte negative ce țin 
de situația revendicărilor, oferind drept exemplu cazul DN1H. 
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     Din partea invitaților au deschis discuțiile reprezentanții Asocierii Astaldi Spa- Max 

Boegl- Romania SRL – Astalrom SA- Consitrans SRL. Ei au prezentat situația Autostrăzii 
Brașov- Tg. Mureș- Cluj- Oradea-Secțiunea 2A: Ogra-Câmpia Turzii, cu precădere lotul 2 de 
care sunt responsabili și este estimat spre finalizare în trimestrul II al anului 2019. 

   Din partea Asocierii SC Good Prod SRL au luat cuvântul responsabilii cu proiectarea 
și execuția de parcări de scurtă durată și spații de servicii pe Autostrada București-Brașov. 

   Reprezentanții Asocierii SC Teleoxim Con SRL – Comsa SA- Aldesa Construcciones- 
SC Arcadis Eurometudes SA, responsabili de Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva au prezentat 
probleme ce țin de acordul de mediu revizuit ce a determinat o serie de lucrări suplimentare. 

  Din partea Asocierii SC Straco Grup SRL, responsabil de Lotul 3 al Autostrăzii 
Brasov-Tg. Mureș-Cluj-Oradea, Sectiunea 2A, reprezentanții au subliniat că lucrările vor fi 
efectuate la timp, conform termenelor estimate. 

  În continuarea discuțiilor au luat cuvântul reprezentanți ai SC PORR Construct Srl, 
responsabili cu lotul 4 al Autostrăzii Sebeș-Turda și  Asocierea Geiger Transilvania SRL, 
responsabilă cu Lotul 1 al Autostrăzii Brașov-Tg. Mureș- Cluj-Oradea, secțiunea 2A. Aceștia 
din urmă au detaliat situația tronsonului Ogra- Iernut și au punctat, din punctul lor de vedere, 
anormalitatea lipsei capitolului Diverse și neprevăzute în contracte. 

 Ultima intervenție din partea invitaților a fost făcută de reprezentanții Euroconstruct, 
responsabili cu două tronsoane, respectiv lotul 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda și primul sector al 
Autostrăzii București-Ploiești. 

 La finalul acestor scurte prezentări, domnii deputați au ridicat o serie de întrebări 
punctuale și au făcut unele propuneri. Astfel, domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu a 
ridicat problema drumului național Pitești-Brașov și avându-i ca responsabili pe cei de la 
Asocierea Straco Grup Srl. Aceștia au confirmat existența unor probleme, identificate la nivelul 
unei licitații din 2010 pe baza unui studiu de fezabilitate realizat în anul 2004 și au susținut 
necesitatea creării unui act adițional în vederea rezolvării aspectelor financiare. 

 Domnul deputat Marius Sorin Ovidiu Bota a ridicat probleme existente la tronsonul 
Ungheni-Ogra, unde trebuie reglată lipsa sistemelor de telecomunicații. 

Domnii deputați Ștefan Alexandru Băișanu, Cătălin Drulă, Zacharie Benedek și Marius 
Bodea au avut o serie de intervenții, punctând o serie de întrebări și oferind propuneri legate 
de  profesionalizarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
operaționalizarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere, necesitatea unei bune comunicări 
între părți dar și nevoia receptivității de către beneficiar. 

Ministrul Transporturilor Lucian Șova a reiterat oportunitatea discuțiilor, concluzionând 
că masa rotundă a reprezentant un bun început pentru comunicarea într-o manieră deschisă. 
Totodată el a apreciat aprofundarea de manieră instituțională și a punctat aspecte ce țin de 
probleme la nivelul contestațiilor, a birocrației excesive, dar și referitoare la supracontractare. 

  

În încheierea dezbaterilor, președintele comisiei, domnul deputat Lucian Nicolae Bode a 
reamintit deschiderea către dialog din partea membrilor comisiei, precum și susținerea din 
punct de vedere legislativ în vederea rezolvării anumitor blocaje identificate. 
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La lucrările comisiei din ziua de 13 februarie 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), 
Moșteanu Liviu-Ionuț (USR), Rotaru Alexandru (PSD), Simonis Alfred Robert (PSD), Șișcu 
George (PNL), Șova Lucian (PSD). 
 
 Doamna deputat Moagher Laura-Mihaela (PSD) a fost înlocuită de de domnul deputat Cocoș 
Vasile (PSD). 

 
 
 

             La lucrările comisiei din zilele de 14 și 15 februarie 2018 din totalul celor 19 membri 
au fost prezenţi 19 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), Șova Lucian (PSD). 
 
 
 

 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

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


