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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
din zilele de 29 și 30 septembrie 2020 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 

29 și 30 septembrie  2020. 
 
                 Lucrările şedinței online din data de 29 septembrie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Găvrilă Ghilea, președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 
 
                 Pe ordinea de zi a ședinței online au figurat următoarele puncte: 
1.PLx 553/2020- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele de emisii de gaze cu efect 
de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul fondurilor europene; 
2.PLx 556/2020-Proiect de Lege pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi 
echipamente electrice şi electronice de uz casnic; 
3.COM(2020)301- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic; 
4.Diverse. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
La punctul 2 al ordinii de zi, președintele comisiei, domnul deputat Găvrilă Ghilea a 
propus amânarea votului asupra actului normativ, cu mențiunea de a se solicita informații 
suplimentare din partea executivului. Votul a fost favorabil amânării pentru două săptămâni, 
cu majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
transmiterea către Comisia pentru afaceri europene a unui proiect de opinie favorabil. 
 
                În ziua de 30 septembrie a.c, membrii comisiei au avut activitate de studiu 
individual asupra proiectelor repartizate comisiei.     
               La lucrările comisiei online din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți 
conform listei de prezență. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Găvrilă Ghilea 
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