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

06, 07 și 08 martie 2018. 
 
Lucrările şedinței din acestă 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: Ministerului 
Transporturilor: domnul Ionel Minea- secretar de stat, doamna Rodica Petrică- șef serviciu, 
doamna Ecaterina Munteanu- director, doamna Mariana Ioniță- director, domnul Valentin 
Tănase-consilier și domnul Sorin Sîrbu-consilier; Registrului Auto Român: domnul George 
Dincă- director general și domnul Cristian Uță- șef serviciu; Ministerului Finanțelor Publice: 
domnul Dan Buzdugă- expert superior și domnul Marius Răduț- șef serviciu; Ministerului 
Energiei: domnul Robert Tudorache- secretar de stat și domnul Corneliu Condrea -consilier; 
Asociaţiei Române a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră: domnul Dan Roșu- 
director executiv, doamna Florentina Negruțiu- expert, domnul Alexandru Maximescu-
director, doamna Oana Ijdelea- membru, domnul Emilian Ijdelea- membru și domnul Știrbu 
Alin-membru; Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore 
la Marea Neagră: domnul Iulian Offenberg- președinte și domnul Claudiu Octavian Ceti- 
consilier. 
 
 

Pe ordinea de zi  au figurat următoarele puncte: 
 

1. PL-x nr. 508/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore; 
2. PL-x nr. 33/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre 
petroliere offshore; 
3. PL-x nr. 52/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene; 
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4. PL-x nr. 61/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern şi pentru completarea art.23 din 
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ; 
5. PL-x nr. 330/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii 
vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în 
România ; 
6. PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor; 
7.  PL-x   nr. 548/2017 Proiect de Lege privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor 
publice la nivel cu cale ferată. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ, cu majoritate 
de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu amendamente 
admise, cu majoritate de voturi.  
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat în forma Senatului, 
cu majoritate de voturi 
Punctul 7 al ordinii de zi a fost amânat 2 săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 6 martie 2018 din totalul celor 19 membri au fost prezenţi 
15 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), Cuc Alexandru-Răzvan (PSD), Drulă Cătălin (USR), Moșteanu Liviu-
Ionuț (USR), Simonis Alfred Robert (PSD), Șișcu George (PNL). 
                                                                                                                          
Domnii deputați Cristache Cătălin (PMP) , Rotaru Alexandru (PSD) și doamna deputat 
Moagher Laura-Mihaela (PSD) nu au participat la lucrările comisiei. 
Domnul deputat Cristache Cătălin (PMP) a fost înlocuit de domnul deputat Simionca Ionuț 
(PMP). 
Domnul deputat Rotaru Alexandru (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat  Popa Ștefan-
Ovidiu (PSD). 
Doamna deputat Moagher Laura-Mihaela (PSD) a fost înlocuită de domnul deputat Radu 
Nicolaie Sebastian Valentin (PSD). 
Domnul deputat Șova Lucian (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 



 
 
 
 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 07 și 08 martie 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 


