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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: 18.03.2021 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zile de 16, 17 și 18 martie 2021 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 17 martie 2021. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ionel Scrioșteanu, secretar 

de stat; din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Georgeta Toma, 

consilier. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 115/2021 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

2. PLx 123/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative; 

3. PLx 112/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19; 
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4. PLx 294/2020 - Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 

statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea 

Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, 

respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local 

Sector 5 – reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi pentru și 2 abțineri, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a actului normativ, în forma prezentată de Senat. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, în majoritate, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu 18 voturi 

pentru și 2 abțineri, transmiterea unui raport de respingere al cererii de reexaminare 

a Legii. 

În zilele de 16 martie și respectiv 18 martie, membrii comisiei au avut 

activitate de studiu individual asupra proiectelor repartizate comisiei.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ciprian - Constantin Șerban 

SECRETAR, 

Benedek Zacharie 
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Valeria Stratan, consultant 


