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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro  

Data: 13.10.2022 

Nr. 4c-4/261/2022 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 10, 11, 12 și 13 octombrie 2022 

 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței în data de 11 

octombrie 2022. 

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

➢ Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Gabor Sandor - secretar de 

stat; 

➢ Ministerului Afacerilor Interne, domnul Gheorghe Sorescu-subsecretar de stat și 

domnul Alexandru Popa – șef serviciu, Inspectoratul General al Poliției Române; 

➢ Ministerului Energiei, domnul Ștefan Constantin, secretar de stat; 

➢ Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, domnul 

Georgian Pop, președinte; 

➢ Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, doamna Violeta Tudor, 

vicepreședinte; 

➢ Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Daniel  

Iustin Marinescu, director general - Direcția Generală Administrație Publică și 

domnul Sorin Daniel Solomon, Director- Directia pentru strategii si reforme în 

administrația publică, Direcția Generală Administrație Publică. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. Plx 506/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 

tudor.monica
Original



2 

 

autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite 

de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule; 

2. Plx nr. 539/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

3. Plx nr. 544/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa 

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

4. Plx nr. 524/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi 

pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru 

instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc 

fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

5. PLx nr. 522/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 

şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 

6. Plx nr. 516/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2022 privind preluarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale prin unităţile teritoriale subordonate a unor creanţe bugetare aflate în 

administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, asupra unor societăţi 

deţinătoare de bunuri utile facilitării şi fluidizării transportului de resurse strategice şi ale 

rezervelor de stat; 

7. Plx nr. 515/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată 

finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative; 

8. Plx nr. 507/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.94/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, cu majoritare de voturi, adoptarea 

proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, cu majoritate de voturi,  adoptarea 

proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege.  

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterii proiectului de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis cu majoritatde de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

În zilele de 10, 12 și 13 octombrie 2022 comisia a desfășurat activități de documentare, 

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

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin Drulă 

SECRETAR, 

Zacharie Benedek

 

 

Anca Lazăr, consilier 


