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1. PLx nr. 274/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului

naţional privind monitorizarea transporturilor

rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-

Transport şi de abrogare a art.XXVIII din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal

bugetare, prorogarea unor termene, precum şi

pentru modificarea şi completarea unor acte

normative nr.12/1998 privind transportul pe

căile ferate române şi reorganizarea Societăţii

Naţionale a Căilor Ferate Române

Cameră 

decizională

19.05.2022 Raport comun 

împreună cu 

Comisia pentru 

buget, finanțe 

și bănci și 

Comisia pentru 

tehnologia 

informației

09.06.2022 Invitaţi: 

Ministerul Finanțelor

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru transporturi si infrastructura
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pag. 1 / 4

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20051
tudor.monica
Original



0 1 2 3 4 5 6 7

2. PLx nr. 229/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal

pentru acordarea unui ajutor de stat pentru

compensarea pierderilor suferite ca urmare a

pandemiei de COVID-19 de către

Societatea Națională de Transport Feroviar de

Călători „C.F.R. Călători” - S.A.

Cameră 

decizională

05.05.2021 Raport comun 

cu Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare si 

Comisia pentru 

buget, finante 

si banci

24.05.2022 Invitaţi: 

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii

Consiliul Concurenței

3. PLx nr. 265/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.72 şi

art.128 din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe

drumurile publice 

Cameră 

decizională

12.05.2022 Raport comun 

împreună cu 

Comisia pentru 

industrii si 

servicii, 

Comisia 

juridica, 

disciplina si 

imunitati si 

Comisia pentru 

aparare, ordine 

publica si 

siguranta 

nationala

31.05.2022 Invitaţi: 

Ministerul Afacerilor Interne
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4. PLx nr. 169/2019 Proiect de Lege pentru completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile

publice

Cameră 

decizională

25.03.2019 Raport comun 

împreună cu 

Comisia pentru 

industrii și 

servicii, 

Comisia 

juridică, 

disciplină și 

imunități și 

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică și 

siguranță 

națională

16.04.2019 Invitaţi: 

Ministerul Afacerilor Interne

5. PLx nr. 156/2019 Propunere legislativă pentru utilizarea

autovehiculelor şcolare destinate transportului

public local al elevilor din ciclul

învăţământului primar/gimnazial precum şi

pentru completarea art.6 din OUG

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile

publice

Cameră 

decizională

20.03.2019 Raport comun 

împreună cu 

Comisia pentru 

industrii și 

servicii, 

Comisia 

juridică, 

disciplină și 

imunități și 

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică și 

siguranță 

națională

09.04.2019 Invitaţi: 

Ministerul Afacerilor Interne
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6. PLx nr. 268/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor

contractelor de achiziţie publică/contractelor

sectoriale/contractelor de

concesiune/acordurilor - cadru completarea

art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia

pe drumurile publice

Cameră 

decizională

16.05.2022 Aviz alături de  

Comisia pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului și 

Comisia pentru 

aparare, ordine 

publică și 

siguranță 

națională

06.06.2022 Invitaţi: 

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii

PREŞEDINTE

Cătălin DRULĂ
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