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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro  

Data: 27.10.2022 

Nr. 4c-4/302/2022 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 24, 25, 26 și 27 octombrie 2022 

 

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

26 octombrie 2022. 

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

➢ Ministerului Transporturilor și Infrastructurii ndomnul Gabor Sandor - secretar de 

stat, domnul Dragoș Anoaica – Director, Direcția Transport Feroviar; 

➢ Consiliului Concurenței – doamna Elena Kleininger, Președinte, Consiliul de 

supraveghere din Domeniul Naval Consiliul Concurenței, doamna Cristina 

Ecaterina Coruț, Director- Direcția de Supraveghere Transporturi; 

➢ Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, domnul 

Raicu Dorin, Șef Serviciu, Serviciul Juridic și Contecios; 

➢ Constanța Port Business Association, domnul Lucian Danilescu, reprezentant; 

➢ Sindicatului Liber al Navigatorilor, domnul Adrian Mihălcioiu; 

➢ Ministerului Afacerilor Interne, domnul Adrian Petcu -subsecretar de stat, domnul 

Brăcea Florin – comisar-șef, Theodor Alexandru - comisar-șef. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. Plx 125/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor 

rutiere; 
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2. Plx 514/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale 

a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

3. Plx 620/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind 

administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval 

aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în 

porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art.25 alin.(1) din 

Legea concurenţei nr.21/1996; 

4. Plx 275/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim; 

5. PLx 284/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 

privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; 

6. Plx 641/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

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

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterii proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterii proiectului de lege. 

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 decis cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterii proiectului de lege. 
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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, amânarea 

dezbaterii proiectului de lege. 

În zilele de 24, 25 și 27 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 


