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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  

din ziua de 27 octombrie 2020 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 
octombrie 2020. 
 
                 La lucrările comisiei online au participat, în calitate de invitaţi, din partea: 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: domnul Viorel Grigoraș- 
secretar de stat; Registrului Auto Român: domnul Uță Cristian- șef serviciu; Ministerului 
Afacerilor Interne: domnul Alexandru Popa- ofițer specialist; Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale:  domnul Tudor Polak- secretar de stat; Ministerului Fondurilor Europene: 
domnul Adrian Marius Mariciuc- secretar de stat.  
                  
                Pe ordinea de zi a ședinței online au figurat următoarele puncte: 
 

1.COM (2020)562- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Stabilirea unui obiectiv mai ambiţios în materie de climă 
pentru Europa în perspectiva anului 2030 Investirea într-un viitor neutru din punct de 
vedere climatic, în interesul cetăţenilor; 
2.PLx 622/2020-Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare „Fondul de acţiune în domeniul 
managementului energiei durabile”; 
3.PLx 639/2020- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 
4.PLx 640/2020- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor 
urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; 
5.PLx 167/2020- Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada 
Nordului"; 
6.Plx 291/2020- Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritime; 
7.PLx 444/2020- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de 
investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii; 
8.PLx 622/2019- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România; 
9.Plx 601/2014- Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

tudor.monica
Original



10.PLx 603/2019- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
11.PLx 104/2019- Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente 
infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor 
Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate- reexaminare; 
12.PLx 112/2018- Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice- reexaminare; 
13.Dezbatere privind PLx 66/2020- Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
transmiterea către Comisia pentru afaceri europene a unui proiect de opinie favorabil. 
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
transmiterea către plenul Camerei Deputaților a unui raport de adoptare cu amendamente 
admise și respinse. 
La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
transmiterea către plenul Camerei Deputaților a unui raport de adoptare cu amendamente 
admise. 
La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
transmiterea către plenul Camerei Deputaților a unui raport de adoptare în forma 
Guvernului. 
La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
transmiterea către plenul Camerei Deputaților a unui raport de adoptare cu amendamente 
admise. 
Ședința comisiei a fost suspendată în timpul dezbaterii punctului 9 al ordinii de zi, 
nefiind aprobat programul de lucru al comisiei în paralel cu ședința de plen a Camerei 
Deputaților, urmând a fi reluate discuțiile într-o ședință ulterioară. 
 
În ziua de 26 octombrie a.c, membrii comisiei au avut activitate de studiu individual 
asupra proiectelor repartizate comisiei.     

 
      La lucrările comisiei din ziua de 27 octombrie a.c. membrii comisiei au fost prezenți         
conform listei de prezență. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Găvrilă Ghilea 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ruxandra Dragne 


