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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zile de 18, 19 și 20 mai 2021 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 19 mai 2021. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: domnul Cătălin Drulă, ministru, 

domnul Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, domnul Horațiu Cosma, secretar de stat, 

domnul Costin-Traian Țîra-Rădulescu, secretar de stat, doamna Mariana Ioniță, 

director general la Compania Națională de Administrare a Insfracturii Rutiere, 

domnul Mihai Frăsinoi, director general la Societatea Națională de Transport 

Feroviar „CFR Marfă”, domnul Ioan Pintea, director general la Societatea 

Națională de Transport Feroviar „CFR SA”. 

Pe ordinea de zi a ședinței a fost înscrisă dezbaterea privind strategia pe 

termen scurt și mediu a Ministrului Transporturilor și infrastructurii. 

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Cătălin Drulă, a primit, 

din partea membrilor comisiei, o serie de întrebări cu privire la stadiul de realizare 

al obiectivului Autostrada Moldovei A7, Autostrada Unirii A8, situația licențelor 

de transport public de călători între Municipiul București și Ilfov, funcționarea 

companiei Tarom, secretizarea ședințelor Consiliului de Administrație al 

tudor.monica
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Companiei Naționale Aeroporturi București, transparentizarea instituției prin 

publicarea pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a informațiilor 

privind stadiul proietelor în desfășurare, sursele de finanțare luate în considerare 

pentru proiecte de investiții în insfrastructura de transport, proiectele cuprinse în 

Planul Național de Redresare și Reziliență, sistemul de dublă taxare pe podurile 

dunărene etc. 

Domnul ministrul  Cătălin Drulă a prezentat, de asemenea, strategia pe 

termen scurt și mediu dezvoltată în cadrul Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii, dar și activitatea de la preluarea mandatului său. Domnul ministru a 

precizat că prioritatea absolută a mandatului său, conform programului de 

guvernare, sunt investițiile în infrastructura rutieră, infrastructura feroviară și alte 

moduri de transport, cu o execuție bugetară pe investiții din fonduri europene de 

1.7 mld. lei, la data de 18 mai. Dincolo de proiectele pe termen mediu și lung, 

domnul ministru a vorbit despre preocuparea pentru întreținerea infrastructurii, dar 

și o serie de proiecte de reînnoire ce vor fi prevăzute în Planul Național de 

Redresare și Reziliență. 

La lucrările comisiei din zilele 18, 19 și respectiv 20 mai membrii comisiei 

au fost prezenți conform listelor de prezență. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ciprian - Constantin Șerban 

SECRETAR, 

Benedek Zacharie 
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Valeria Stratan, consultant 


