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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: 11.11.2021 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 9, 10 și 11 noiembrie  

 
Comisia pentru transporturi și infrastructură s-a întrunit în ședință comună 

cu Comisia pentru infrastructură și servicii în data de 9 noiembrie 2021, în sistem 

mixt.  

La lucrările ședinței, în calitate de invitat, a participat domnul Sándor Gábor, 

secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 

Ședința comisiilor reunite a avut următoarea ordine de zi: 

1. PLx 239/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din 

Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.  

Membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, transmiterea 

unui raport suplimentar de adoptare al proiectului de lege, cu amendamente admise 

și respinse. 

*  *  * 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a continuat lurările ședinței, 

de la ora 14:00. 

La lucrările comisiei, în calitate de invitați, au participat: domnul Sándor 

Gábor, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, domnul 

Mihai Pașca, secretar de stat la Ministerul Justiției, domnul Andrei Corlan, secretar 
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de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, și domnul Claudiu Racuci, 

secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 222/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.161/2020 pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare; 

2. PLx 223/2021 -  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 

3. PLx 542/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi 

altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-

COV-2;  

4. PLx 534/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 

dispoziţii din Codul Penal; 

5. PLx 473/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1, 

alin.(1) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea 

achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor 

acestora; 

6. PLx 482/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind 

amenajarea spaţiului maritim; 

7. PLx 434/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii 

"Anghel Saligny"; 
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8. PLx 445/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A.; 

9. COM(560)2021 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. Un plan de implementare 

strategic pentru conturarea unui set de acţiuni suplimentare de sprijinire a 

instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi; 

10. 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; 

11. PLx 536/2021 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din 

domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor 

şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - 

S.A. în domeniul public al municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu 

de Jos, Vălişoara şi Băiţa; 

12. PLx 555/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din 

domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi 

Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al judeţului Mureş. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a actului normativ, în forma adoptată de Senat. 

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

avizarea favoravilă a proiectului de lege, în forma Senatului. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a actului normativ, în forma adoptată de Senat. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, unanim, avizarea  

favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma Senatului. 

La apunctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

La punctul 9 al ordinii de zi, deputații au decis, în unanimitate, 

transmiterea unui proiect de opinie favorabil către Comsiia pentru afaceri 

europene. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în majoritate, 

adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise. 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma Senatului. 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisie au votat, în majoritate, 

adoptarea actului normativ, în forma Senatului. 

În ziua de 10 noiembrie și respectiv 11 noiembrie, membrii comisiei au avut 

activitate de studiu individual asupra proiectelor repartizate comisiei.

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ciprian - Constantin Șerban 

SECRETAR, 

Benedek Zacharie 
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Consultant, Valeria Stratan 


