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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din perioada 10-12 martie 2020 

 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 

10, 11 și 12 martie 2020. 

 

                 Lucrările şedinței din data de 10 martie a.c., au fost conduse de domnul deputat 

Mircea Banias, vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

 

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

Finanțelor Publice: doamna Carmen Moraru- secretar de stat, domnul Marius Răduț- expert 

și domnul Marian Cristian Dincă- expert; Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor: domnul Viorel Grigoraș- secretar de stat, doamna Carmen Pop- șef serviciu, 

domnul Traian Popa- șef serviciu, domnul Cristi Danciu- consilier și doamna Roxana Tigău- 

consilier.  

 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 

1.PLx 19/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor 

europene;  

2.PLx 28/2020- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane; 

3.PLx 14/2020- Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative; 

4.PLx 16/2020- Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-

a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile 

internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la 

Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F 

(APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980; 

5.PLx 20/2020- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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; 

6.Diverse. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 
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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 amânat pentru o ședință 

ulterioară. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât să transmită plenului Camerei 

Deputaților un raport de adoptare pentru respingerea OUG nr.82/2019. 

 

În zilele de 11 și 12 martie a.c., Comisia pentru transporturi şi infrastructură a avut pe 

ordinea de zi studiu individual. 

 

La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei 

de prezență. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Mircea Banias 
 
 




