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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zile de 27, 28 și 29 aprilie  
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 27 aprilie 2021, în sistem mixt. 

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

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ionel Scrioșteanu, secretar 

de stat; din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 

domnul Bogdan Rădulescu, șef birou inginerie geotehnică, domnul Raul Victor 

Mag, șef birou gestionare contracte de concesiune, și domnul Mircea Apostol, 

consilier juridic. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 379/2017 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 

privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 

din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - 

S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 

2. PLx 649/2020 -  Proiect de Lege privind abrogarea unor măsuri discriminatorii 

pentru locuitorii Dobrogei; 
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3. PLx 21/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă 

Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 

"Administraţia Naţională a Drumurilor din România". 

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

respingerea proiectului de lege. 

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

voturi, amânarea dezbaterilor asupra actului normativ. 

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

amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

În zilele 28 aprilie și respectiv 29 aprilie, membrii comisiei au avut activitate 

de studiu individual asupra proiectelor repartizate comisiei.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ciprian - Constantin Șerban 

SECRETAR, 

Benedek Zacharie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeria Stratan, consultant 


