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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro  

Data: 07.04.2022 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 5, 6 și 7 aprilie 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 5 aprilie 2022. 

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

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

partea Inspectoratului General al Poliției Române, domnul Robert Bistriceanu, 

ofițer specialist la Direcția Rutieră; din partea Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, domnul Bogdan Balanișcu, din partea Confederației Operatorilor și 

Transportatorilor Autorizați din România – C.O.T.A.R., domnul Vasile Ștefănescu, 

președinte; din partea Coaliției pentru Economia Digitală, domnul Cătălin 

Codreanu, președinte. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. Plx 121/2022 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ 

cu autoturism şi conducător auto; 

2. Plx 122/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;  
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3. PLx 139/2022 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant; 

4. Plx 147/2021 – Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea şi 

întreţinerea traseelor turistice din România; 

5. PLx 112/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, respingerea propunerii legislative. 

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

voturi, respingerea propunerii legislative. 

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

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

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

voturi, avizarea nefavorabilă a propunerii legislative. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât amânarea pentru 

o dată ulterioară a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

În ziua de 6 aprilie și respectiv 7 aprilie, 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 


