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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zile de 9, 10 și 11 martie 2021 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 9 martie 2021. 

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

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ionel Scrioșteanu, secretar 

de stat; din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul Alexandru Popa, ofițer 

specialist la Inspectoratul General al Poliției Române. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 26/2017 – Cerere de reexaminare a Legii pentru aprobarea 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. COM (2020)789 – Strategia pentru o modalitate sustenabilă și inteligentă – 

înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului; 

3. PLx 104/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din 

Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
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nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier; 

4. PLx 502/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare 

asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea 

realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

- S.A. a obiectivului de investiţii ”Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la 

drumurile existente”, tronsonul 1; 

5. PLx 106/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor 

măsuri necesare pentru înfiinţarea Punctului Naţional de Acces, conform 

regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru 

implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului 

rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport; 

6. PLx 601/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 

înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului 

nr.80/2000 privind omologarea şi cerficarea produselor şi a materialelor de 

exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe 

piaţă şi de comercializare a acestora; 

7. PLx 594/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

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

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

voturi, adoptarea cererii de reexaminare a Legii cu amendamente admise și 

respinse. 

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

voturi, transmiterea unui proiect de opinie favorabil Comisiei pentru afaceri 

europene.  

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

voturi, adoptarea proiectului în forma prezentată de Senat. 

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

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Lucrările comisiei au continuat în cadrul ședinței comune cu Comisia pentru 

industrii și servicii. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea actului normativ, cu amendamente admise. 

La punctul 7 aflat pe ordinea de zi a ședinței, deputații celor două comisii 

au votat, în majoritate, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise și 

respinse.  

În zilele de de 10 martie și respectiv 11 martie, membrii comisiei au avut 

activitate de studiu individual asupra proiectelor repartizate comisiei.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ciprian - Constantin Șerban 

SECRETAR, 

Benedek Zacharie 

 
 


