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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro  

Data: 08.12.2022 

Nr. 4c-4/349/2022 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 05, 06, 07 și 08 decembrie 2022 

 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței în data de 7 

decembrie 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 Adrian Petcu, subsecretar de stat,  domnul 

Constantin Nedelcu, șef serviciu - Direcția Generală Juridică, domnul Grigore 

George, director și doamna Dragnea Maria - director adjunct, Direcția Rutieră, 

Inspectoratul General al Poliției Române; 

➢ Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea 

Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, 

domnul Ionel Tescaru – Președinte, doamna Rodica Pop, director- Direcția juridică, 

domnul Iulian Bădoi, director, doamna Vasilica Baciu, director, Direcția Generală 

Administrație Publică și doamna Pufleni Andra, consilier ex-ante de la nivelul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, aparat propriu. 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. 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; 
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2. Plx 692/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor, pentru completarea art.18 alin.(1) din Legea 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru completarea art.5 din 

Legea nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră 

sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de 

informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere; 

3. Plx 749/2022 - Proiect de Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării 

traficului rutier; 

4. Plx 685/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a 

localitătilor nr.101/2006. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis cu majoritate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege. 

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

favorabilă a proiectului de lege. 

În zilele de 5, 6 și 8 decembrie 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 


