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

de  25, 26 şi 27 noiembrie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 25 și 26 

noiembrie a.c., din numărul de 21 membri ai Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi. 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în ziua de 27 

noiembrie a.c., din numărul de 21 membri ai Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, 
domnul deputat Zamfir Daniel-Cătălin (PNL), a fost plecat în delegație. 

 
La şedinţa din 25 noiembrie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Popină 

Mirela, șef serviciu Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii 
Străine și domnul Popescu Cosmin, Director adjunct Compania Națională de 
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA. 

 
 Lucrările şedinţei din 25 noiembrie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 25 noiembrie 2014 a figurat următorul 
punct: 

 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

 
1. PL-x 549/2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din 

Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
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La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor (PL-x 549/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin. (6) al 
art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se exceptarea de la aplicarea 
tarifelor prevăzute la alin.(4) a perceperii de tarife de utilizare de către 
administratorii drumurilor pentru investiţiile publice de interes local, zonal, judeţean 
sau regional, după caz. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 28 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege, Guvernul nu susţine proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 

 
 
 
În zilele de 26 și 27 noiembrie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul 

grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor 
documente înregistrate la Comisie. 
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