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PROCES VERBAL 

al lucrărilor online ale comisiei din zilele de  14 și 15 decembrie 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 14 și 15 decembrie  

2020 sunt prezenți 18 deputați din totalul de 18 membri, fiind prezenți 

fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu-Florin 

Buicu – președinte, Vasile – Florin Stamatian – vicepreședinte,  Cristina-

Elena Dinu și Liviu Ioan Balint– secretari, Viorica Cherecheș, Tamara-

Dorina Ciofu, Maricela Cobuz,  Bianca Gavriliță, Antoneta Ioniță și 

Costel Lupașcu - membri. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi:  

1. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren 

din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 

Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea 

obiectivului de investiţie ”Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 

Braşov”  (PLx.644/2020). 

2. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren 

din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 

Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea 

obiectivului de investiţie ”Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 

Braşov" ( PLx.651/2020). 
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3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx.647/2020). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul 

public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în 

domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de 

investiţie ”Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov”  

(PLx.644/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.32/2018, în scopul eliminării termenului „Regional” din denumirea 

obiectivului de investiţie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa 

legislativă în ședința din data de 14 octombrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul 

public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în 

domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de 

investiţie ”Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov" 

(PLx.651/2020). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii nr.32/2018, în scopul eliminării termenului „Regional” din 

denumirea obiectivului de investiţie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa 

legislativă în ședința din data de 14 octombrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative în forma 

prezentată de Senat. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei 

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

publice (PLx.647/2020). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002. Potrivit expunerii de 

motive, prin proiect se preconizează ca, la revenirea în tara a vehiculelor 

înmatriculate în România aflate în afara ţării la momentul expirării 

termenului de valabilitate a inspectiei tehnice periodice, interdicţia de a 

circula pe drumurile publice şi aplicarea măsurilor sancţionatorii 

corespunzătoare să opereze după 24 de ore de la intrarea prin punctul de 

control al trecerii frontierei. Totodată, se are în vedere acordarea 

posibilităţii cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa într-un stat 

membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de a 

efectua examinarea medicală în vederea eliberării unui nou permis de 

conducere, la o unitate medicală autorizată din statul de domiciliu sau de 

reşedinţă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa 

legislativă în ședința din data de 14 octombrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


