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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel:021.316.0337 Fax: 021.414.1991 e-mail: cp26@cdep.ro 
  

Data: 25.02.2021 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zile de 23, 24 și 25 februarie 2021 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 23 februarie 2021. 

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

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: domnul Ionel Scrioșteanu, secretar 

de stat, și doamna Carmen Pop, șef serviciu; din partea Ministerului Afacerilor 

Interne: doamna Maria Dragnea, șef serviciu. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 20/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din 

Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier; 

2. PLx 412/2020 - Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile 

transportului de mărfuri, transportului naţional de persoane şi construcţiilor; 

3. PLx 603/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
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4. PLx 195/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din 

Legea nr.92/2007 privind transportul public local; 

5. Diverse. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma Senatului.  

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, amânarea dezbaterii proiectului de lege, la solicitarea inițiatorului, 

domnul deputat Benedek Zacharie. 

La punctul 3 al ordinii de zi, președintele comisiei, domnul deputat Ciprian 

Șerban a supus votului transmiterea către celelalte comisii sesizate în fond a unui 

raport de respingere a proiectului de lege. Votul a fost în unanimitate pentru. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei, în unanimitate, au decis 

respingerea actului normativ. 

În ziua de 24 februarie a.c, membrii comisiei au avut activitate de studiu 

individual asupra proiectelor repartizate comisiei.  

În data de 25 februarie, s-a desfășurat ședința Comisiilor reunite pentru 

transporturi și infrastructură de la Camera Deputaților și Senat. Pe ordinea de zi a 

fost înscris, pentru dezbatere și avizare, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2021. 

La lucrările ședinței, în calitate de invitați, au participat: din partea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul ministru Cătălin Drulă, 

doamna Carmen Pop, șef serviciu, domnul Petre Neacșa, director, doamna 

Ruxandra Trandafir, consilier, domnul Robert Dobre, director, domnul Horațiu 

Cosma, secretar de stat; din partea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”, 

domnul Ioan Pintea, director general, doamna Sorina Baciu, director economic; 

domnul Ionuț Mașala, director economic la Compania Naţională de Administrare a 
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Infrastructurii Rutiere; domnul Marius Răduț, consilier la Ministerul Finanțelor 

Publice.                  

Cu majoritate de voturi, membrii comisiilor reunite au avizat favorabil 

proiectul Legii bugetului de stat, cu amendamente respinse. 

La lucrările comisiei din zilele 23, 24 și respectiv 25 februarie membrii 

comisiei au fost prezenți conform listelor de prezență. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ciprian - Constantin Șerban 

SECRETAR, 

Benedek Zacharie 
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Valeria Stratan, consultant 


