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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: 03.03.2022 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 1, 2 și 3 martie  
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței în 

data de 2 martie 2022. 

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

Invstițiilor și Fondurilor Europene, doamna Ecaterina Comiș, consilier; din partea 

Consiliului Concurenței, domnul Anghel Daniel, șef serviciu; din partea Inspectoratului 

General al Poliției Române, domnul Alexandru Popa, șef serviciu, și doamna Maria 

Dragne, director adjunct. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. COM(2021) 811 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Noul cadru al UE 

pentru mobilitatea urbană; 

2. PLx 42/2022 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 
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3. Plx 85/2015 - Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea 

Corpului experţilor şi evaluatorilor tehnici auto din România;  

4. PLx 560/2017 - Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare 

pentru vehiculele electrice; 

5. PLx 34/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

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

transmiterea unui proiect de opinie favorabil către Comisia pentru afaceri europene. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma Senatului. 

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

respingerea proiectului de lege. 

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

amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, pentru un termen de două săptămâni. 

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

amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

În ziua de 1 martie și respectiv 3 martie, membrii comisiei au avut activitate de 

studiu individual asupra proiectelor repartizate comisiei. 

 

  

PREŞEDINTE, 

Cătălin Drulă 

SECRETAR, 

Benedek Zacharie 
 

 

 
 

 

 

 

Consultant, Valeria Stratan 


