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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro  

 

Data: 12.05.2022 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 9, 10, 11 și 12 mai 2022 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 10 mai 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 Alexandru Popa, șef serviciu la Inspectoratul General al Poliției 

Române; din partea Consiliului Concurenței, doamna Adriana Ahciarliu 

Kyriakidis, inspector de concurență. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 209/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(4) din 

Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

2. PLx 217/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind 

Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, deschisă 

spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26 ianuarie 2022, semnată de 

România, la Paris, la 23 septembrie 2021; 
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3. PLx 371/2021 – Proiect de Lege pentru modificarea art.1062 din OUG 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

4. Plx 223/2022 - Propunere legislativă pentru instituirea Programului de 

stimulare a transportului feroviar de călători şi/sau de marfă. 

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

amânarea dezbaterilor privind actul normativ. 

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. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în majoritate (15 

voturi pentru, 4 – abțineri și 0 - împotrivă, 6 deputați nu au votat) adoptarea 

proiectului de lege, în forma inițiatorilor. 

În zilele de 9, 11 și 12 mai, comisia a desfășurat activități de documentare, 

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin Drulă 

SECRETAR, 

Zacharie Benedek

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Valeria Stratan 


