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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel:021.316.0337 Fax: 021.414.1991 e-mail: cp26@cdep.ro 
  

Data: 01.10.2021 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 28, 29 și 30 septembrie  

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 28 septembrie 2021. 

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

Ministerului Afacerilor Interne, domnul Florin Catană, director în cadrul Direcției 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, domnul Irinel Sîrbu, 

consilier juridic la  Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor, și domnul Alexandru Popa, ofițer specialist la Inspectoratul General al 

Poliției Române. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 63/2021 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.212/2015 privind 

modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz; 

2. PLx 191/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative 

în domeniul achiziţiilor publice;  

3. PLx 91/2017 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Române pentru 

Siguranţa Rutieră – ARSR; 
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4. Plx 115/2018 - Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa 

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

5. Plx 610/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a 

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

6. Plx 206/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

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

publice, republicată; 

7. PLx 159/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

8. PLx 249/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.53 din Ordonanţa de 

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

9. PLx 647/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu 11 voturi 

pentru și 3 - împotrivă, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

Senatului. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis, în unanimitate, 

transmiterea unu aviz favorabil către comisiile sesizate în fond. 

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

respingerea proiectului de lege aflat în dezbateri. 

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

de voturi, respingerea proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, unanim, 

transmiterea unui raport de respingere al proiectului de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, deputații au decis, în unanimitate, respingerea 

actului normativ. 
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La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în majoritate, 

pentru amânarea dezbaterilor privind actul normativ, pentru un termen de 2 luni. 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis, cu majoritate de 

voturi, transmiterea unui raport de respingere al actului normativ. 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

respingerea proiectului de lege. 

În ziua de 29 septembrie și respectiv 30 septembrie, membrii comisiei au 

avut activitate de studiu individual asupra proiectelor repartizate comisiei.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ciprian - Constantin Șerban 

SECRETAR, 

Benedek Zacharie 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Valeria Stratan 


