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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro  

 

Data: 01.04.2022 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 29, 30 și 31 martie 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 29 martie 2022. 

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

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Adrian Foghiș, secretar de 

stat, domnul Sándor Gábor, secretar de stat, doamna Carmen Pop, șef serviciu, 

domnul Minodor Stoica, șef serviciu și domnul Cosmin Popescu, șef departament 

la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere; din partea 

Ministerului Afacerilor Interne, domnul Dumitru Drăgan, subsecretar de stat; din 

partea Inspectoratului General al Poliției Române, domnul Teodor Alexandru, 

specialist și domnul Alexandru Popa, comisar; din partea Ministerului Finanțelor 

Publice, doamna Ionela Bălescu, șef serviciu. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 601/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 
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2. PLx 99/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la 

nave;  

3. PLx 247/2021 - Proiect de Lege privind transmiterea unei părţi dintr-un teren 

situat în oraşul Teiuş, din proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din 

administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în proprietatea 

privată a oraşului Teiuş privind transmiterea unui teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea 

Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al 

oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul 

Alba; 

4. PLx 107/2022 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru modificarea unor termene; 

5. PLx 104/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2022 pentru modificarea Legii nr.190/2012 privind răspunderea 

furnizorilor de servicii de trafic aerian;  

6. PLx 362/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 

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

adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse. 

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

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

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în majoritate, 

adoptarea actului normativ, cu amendamente admise. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma Senatului. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în unanimitate, 

adoptarea proiectului de lege în forma Senatului. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

amânarea pentru un termen de două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de 

lege. 

În ziua de 30 martie și respectiv 31 martie, comisia a desfășurat activități de 

documentare, consultare și analiză pe marginea proiectelor din agenda de lucru a 

comisiei. 

 
 
 
  

PREŞEDINTE, 

Cătălin Drulă 

SECRETAR, 

Zacharie Benedek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Valeria Stratan 


