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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro  
 

Data: 19.05.2022 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 16, 17, 18 și 19 mai 2022 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 17 mai 2022. 

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

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sándor Gábor, secretar de 

stat; din partea Inspectoratului General al Poliției Române, doamna Maria 

Dragnea, comisar-șef și domnul Alexandru Popa, șef serviciu; din partea 

Ministerului Energiei, domnul Constantin Ștefan, secretar de stat. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 536/2021 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din 

domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor 

şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - 

S.A. în domeniul public al municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu 

de Jos, Vălişoara şi Băiţa; 

2. PLx 555/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din 

domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi 

Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al judeţului Mureş; 

tudor.monica
Original



2 
 

3. PLx 220/2022 – Proiect de Lege privind modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa 

Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a 

infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - 

Bucureşti; 

4. PLx 163/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

5. Plx 179/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind 

protecţia mediului; 

6. PLx 262/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor 

petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre 

petroliere offshore. 

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 votat, în unanimitate, 

respingerea actului normativ. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis, cu majoritate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma Senatului. 

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

voturi (16 voturi pentru, 4 – abțineri și 0 - împotrivă, 4 deputați nu au votat) 

adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în majoritate (13 

voturi pentru, 8 – împotrivă și o abținere, 2 deputați nu au votat), avizarea 

nefavorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis, în majoritate (20 

voturi pentru, 2 – împotrivă și nicio abținere, 2 deputați nu au votat), avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. 

În zilele de 16, 18 și 19 mai, 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 


