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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
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București, 09.02.2021 
Nr. 4c-3/437/2020 

  
 

  

 COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 DOMNULUI PREȘEDINTE GEORGE-CĂTĂLIN STÂNGĂ 

 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN 
 

 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra  proiectului de Lege privind 

alinierea la standardele europene a procesului de prevenire şi combatere a poleiului 

şi înzăpezirii pe drumurile şi căile publice din România, cu care Comisia pentru 

industrii și servicii, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, transmis cu adresa 

PLx.535/2020. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 

simona.tirzioru
Original
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R  A  P  O  R  T     P   R   E    L   I   M   I   N   A   R 
asupra proiectului de Lege privind alinierea la standardele europene a 

procesului de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii pe drumurile şi 
căile publice din România 

 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii, Comisia pentru transporturi şi infrastructură și Comisia pentru mediu și 

echilibru ecologic au fost sesizate în fond cu proiectul de Lege privind alinierea la 

standardele europene a procesului de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii 

pe drumurile şi căile publice din România, transmis cu adresa nr. PLx 535/2020  din 

08.09.2020. 

 Senatul, în temeiul  art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României 

republicată, a adoptat proiectul de Lege. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observații și 

propuneri, prin adresa nr.595/19.06.2020. 

 Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de Lege prin adresa 

nr. 4385/04.06.2020. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, precum şi a Legii nr.101/2006. Prin proiect se 

preconizează instituirea obligaţiei utilizării, pentru combaterea poleiului şi a 

înzăpezirii, de materiale antiderapante şi fondanţi chimici în stare granulară sau 
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soluţie, precum şi interzicerea utilizării în acest scop a pietrişului, nisipului, 

prundişului, zgurii, cenuşilor, separat sau în orice amestec. Totodată, se are în vedere 

stabilirea şi sancţionarea drept contravenţii a nerespectării obligaţiilor instituite. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 și 129 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 

Comisiei pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în ședința online 

din 09.02.2021. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați, membri ai comisiei, 

conform listei de prezență. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de 

Lege privind alinierea la standardele europene a procesului de prevenire şi 

combatere a poleiului şi înzăpezirii pe drumurile şi căile publice din România, 

deoarece, în prezent, activitatea de dezăpezire este deja reglementată conform 

Ordinului comun nr. 289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de 

infrastructură și al ministrului dezvoltării regionale, ducând la dublă reglementare. 

 La lucrările ședinței a fost prezent în calitate de invitat domnul Ionel 

Scrioșteanu  - secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, 

și ale art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șef birou, Cristina Neicu, 


