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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro  

 

Data: 30.06.2022 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 27, 28, 29 și 30 iunie 2022 

 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței 

în data de 28 iunie 2022. 

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

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sándor Gábor, secretar de 

stat, și doamna Carmen Pop, șef serviciu; din partea Consiliului Concurenței, 

doamna Adriana Ahciarliu, inspector de concurență; din partea Autorității de 

Supraveghere Financiară, domnul Valentin Ioniță, director general. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 224/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în domeniul investiţiilor publice; 

2. PLx 231/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 

privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 

drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea programelor aferente 
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Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în 

contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01;  

3. PLx 234/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa 

Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 

trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;  

4. PLx 165/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie – raport comun 

cu Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități; 

5. Plx 311/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.471 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare – aviz la Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

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

proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, în majoritate (16 

voturi pentru, 4 – împotrivă și 0 – abținere, 3 deputați nu au votat), adoptarea 

proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în majoritate (15 

voturi pentru, 5 – împotrivă și 0 – abținere, 2 deputați nu au votat), adoptarea 

actului normativ, cu amendamente admise și respinse. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au decis, în majoritate (16 

voturi pentru, 0 -  împotrivă și 5 – abținere, 2 deputați nu au votat), adoptarea 

proiectului de lege, în forma Senatului. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative, pentru o dată ulterioară. 
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În zilele de 27, 29 și 30 iunie, comisia a desfășurat activități de documentare, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin Drulă 

SECRETAR, 

Zacharie Benedek

 

 


