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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
din ziua de 23 iunie 2020 

 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 
iunie 2020. 
 
                 Lucrările şedinței online din data de 23 iunie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Găvrilă Ghilea, președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 
 
                 La lucrările comisiei online au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanți ai 
Ministerului Fondurilor Europene și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor. 
 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
1.COM(2020)550- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR- Turism și transport în 2020 și ulterior; 
2. Plx 344/2020- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011; 
3. PLx 348/2020-Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare 
a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020; 
4. PLx 352/2020-  Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative; 
5. Diverse. 
 
La începutul ședintei, ca urmare a solicitarii doamnei deputat Rodica Paraschiv de 
suplimentare a ordinii de zi cu Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, 
respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5 (PLx 
294/2020), președintele comisiei, domnul deputat Găvrilă Ghilea a supus propunerea la vot.  
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Votul a fost cu majoritate favorabil. Luând în considerare parcursul legislativ, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi adoptarea actului normativ cu amendamente 
admise și respinse. 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, 
transmiterea către Comisia pentru afaceri europene a unui raport  de opinie favorabil. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
La lucrările comisiei online din data de 23 iunie a.c., membrii comisiei au fost prezenți 
conform listei de prezență. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Găvrilă Ghilea 
 
 


