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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zile de 23, 24 și 25 martie 2021 
 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 24 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 Afacerilor Interne, doamna Maria Dragnea, șef 

serviciu la Inspectoratul General al Poliției Române, domnul Robert Bistriceanu, 

ofițer specialist la Inspectoratul General al Poliției Române, și domnul Irinel Sîrbu, 

consilier juridic la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 425/2019 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi 

reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; 

2. PLx 105/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a 
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obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale de membru al Organizaţiei de Colaborare 

a Căilor Ferate (OCCF); 

3. PLx 552/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

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

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

voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise. 

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

voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. 

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

adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse. 

În zilele de 23 martie și respectiv 25 martie, membrii comisiei au avut 

activitate de studiu individual asupra proiectelor repartizate comisiei.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ciprian - Constantin Șerban 

SECRETAR, 

Benedek Zacharie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeria Stratan, consultant 


