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

de  24, 25 şi 26 iunie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 24, 25 şi 

26 iunie a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi. 
 
La şedinţele din 24 şi 25 iunie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Sirma 

Caraman, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, domnul Lența Iulian, consilier Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, doamna Elena Cucoș, șef birou Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice și domnul Bogdan Tohăneanu, Secretar de Stat 
Ministerul Afacerilor Interne . 

 
Lucrările şedinţelor din 24 şi 25 iunie a.c. au fost conduse de către domnul 

deputat Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţelor din data de 24 şi 25 iunie 2014 au figurat 
următoarele puncte: 

 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x 110/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
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2. PL-x 282/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
3. PL-x 314/2014 Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanţei 

de Urgenţă 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
4. PL-x 92/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 

de transport public local nr.92/2007 
5. PL-x 195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din 

Legea nr.92/2007 privind transportul public local 
 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (PL-x 110/2014), ce are ca obiect modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 
îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 3 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate 
de voturi. 
 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (PL-x 282/2014), ce are ca obiect modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii exprese a 
necesităţii semnalizării luminoase, pe timp de noapte, a lucrărilor care se execută pe 
drumurile publice. Totodată, se are în vedere şi majorarea pedepsei pentru 
infracţiunea prevăzută la art.94 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 14 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
completarea Art.118 al Ordonanţei de Urgenţă 195/2002 privind circulaţia pe 
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drumurile publice (PL-x 314/2014), ce are ca obiect obiect completarea art.118 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, în sensul prevederii, în sarcina serviciului poliţiei rutiere, a 
verificării existenţei hotărârii judecătoreşti prin care este respinsă plângerea 
împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 03 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 
(PL-x 92/2014), ce are ca obiect modificarea şi completarea Legii serviciilor de 
transport publice local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul simplificării procedurilor de atribuire a licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate, atribuire ce urmează a fi facută 
prin hotărâre de către consiliile judeţene, la propunerea autorităţilor judeţene de 
transport, având în vedere rolul acestora prevăzut de lege. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 

 
 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local 
(PL-x 195/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.27 din 
Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul acordării posibilităţii de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local şi operatorilor regionali în cazul existenţei unei asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 1 aprilie 2014, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
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Lucrările Comisiei din ziua de 26 iunie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe 
ordinea de zi.  
 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                        Mihai LUPU                           Iosif  MOLDOVAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 


