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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 19, 20 și 21 februarie 2019

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
19, 20 și 21 februarie 2019.
Lucrările şedinței din data de 19 februarie a.c., au fost conduse de domnul
deputat Lucian Nicolae Bode, președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea:
Inspectoratului General al Poliției Române: domnul Florentin Brăcea- director și doamna
Maria Dragnea- ofițer de specialitate; Ministerului Transporturilor: doamna Rodica Petricășef serviciu; Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: doamna Vasilica
Baciu- director.
Pe ordinea de zi din data de 19 februarie a.c. au figurat următoarele puncte:
1.PLx 421/2017- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice;
2.Plx 115/2018- Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
3.PLx 141/2018- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local
nr.92/2007;
4.PLx 544/2017- Proiect de Lege pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia
Centenarului Marii Uniri;
5.PLx 749/2018- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;
6. Diverse.
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi
transmiterea unui raport de adoptare cu amendamente admise către celelalte comisii sezizate
în fond.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi
transmiterea unui raport de respingere, către celelalte comisii sesizate în fond.

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 1 săptămână, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să
propună Plenului Camerei Deputaților un raport de respingere.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu
majoritate de voturi.
La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei
de prezență.
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