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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: 17.02.2022 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 15, 16 și 17 februarie  
 

Comisia pentru transporturi și infrastructură si-a desfășurat lucrările ședinței 
în ziua de 15 februarie 2022, în sistem mixt. 

La lucrările ședinței, în calitate de invitați, au participat: domnul Ionuț Sorin 
Banciu, secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și domnul 
Sándor Gábor, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 

 
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 564/2021 -  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;  

2. PLx 408/2021 -  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic şi a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic;  

3. PLx 577/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor 
ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - 
TAROM" S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea 
pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19;  

4. PLx 667/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor 
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aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia 
COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor 
ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române 
„TAROM” - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea 
pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19; 

5. PLx 258/2021 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei de urgenţă 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru 
completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma Guvernului. 
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, dezbaterile privind proiectul de lege au fost 

amânate pentru o perioadă de două săptămâni. 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis amânarea pentru 

două săptămâni a dezbaterilor privind proiectul de lege. 
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis, în unanimitate, 

adoptarea actului normativ, în forma Senatului. 
În zilele de 16 februarie și respectiv 17 februarie, membrii comisiei au avut 

activitate de studiu individual asupra proiectelor repartizate comisiei.
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin Drulă 

SECRETAR, 

Benedek Zacharie 
 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Valeria Stratan 


