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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro  
 

Data: 09.06.2022 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 7, 8 și 9 iunie 2022 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 8 iunie 2022. 

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

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sándor Gábor, secretar de 

stat și doamna Carmen Pop, șef serviciu; din partea Ministerului Afacerilor Interne, 

domnul Adrian Petcu, subsecretar de stat, și domnul Cristian Andrieș, specialist la 

Inspectoratul General al Poliției Române; din partea Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Marin Țole, secretar de stat, domnul 

Vali Baciu, director, doamna Andra Pufleni, consilier, și doamna Anne Marie 

Hoara, consilier; din partea Consiliului Concurenței, doamna Adriana Ahciarliu, 

inspector de concurență; din partea Asociației Naționale pentru Băuturi 

Răcoritoare, doamna Adelina Liliana Țînțariu, director executiv; din partea 

Asociației „Berarii României”, domnul Mihai Sauciuc, doamna Oana Mateescu și 

doamna Roxana Ghinea; din partea Asociației Române a Constructorilor de 

Autostrăzi, domnul Vlad Bârleanu, director executiv. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 
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1. PLx 274/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind 

monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-

Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţi a Guvernului 

nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

2. PLx 229/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui 

ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de 

COVID-19 de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători 

„CFR Călători” - S.A.; 

3. PLx 265/2022 – Proiect de Lege pentru completarea art.72 şi art.128 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice; 

4. PLx 169/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

5. Plx 156/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

6. PLx 268/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise. 

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

adoptarea proiectului de lege, în forma Guvernului. 

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

amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, pentru o dată ulterioară. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în unanimitate, 

adoptarea actului normativ, cu amendamente admise și respinse. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative, pentru un termen de două 

săptămâni. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis, cu majoritate de 

voturi (18 – pentru, 4 – abțineri și 0 – împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. 

În zilele de 7 și 9 iunie, comisia a desfășurat activități de documentare, 

consultare și analiză pe marginea proiectelor din agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin Drulă 

SECRETAR, 

Zacharie Benedek

 

 

 

 

 


