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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada 25-27 februarie 2020 

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

25, 26 și 27 februarie 2020. 
 
                 Lucrările şedinței din data de 25 februarie a.c., au fost conduse de domnul 
deputat Marius Bodea, președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 
 
                La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea: Ministerului 
Afacerilor Interne: doamna Maria Dragnea- ofițer specialist, domnul Horațiu Pop- șef 
serviciu și domnul Florain Munteanu-ofițer specialist; Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor: domnul Alexandru Mutruc- secretar de stat, doamna 
Carmen Pop- șef serviciu și doamna Maria Moța- director cabinet; Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere: doamna Mariana Ciocan; Asociației Victimelor 
Accidentelor de Circulație din România: domnul Cătălin Codescu- președinte. 
 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
1.PLx 594/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;  
2.PLx 603/2019- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
3.Plx 100/2019- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
4. Diverse. 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să 
transmită către celelalte comisii sesizate în fond un raport de adoptare cu amendamente 
admise și respinse. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat pentru o ședință 
ulterioară. Votul celor prezenți fiind în unanimitate. 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să 
transmită către celelalte comisii sesizate în fond un raport de respingere cu amendamente 
respinse. 
În zilele de 26  și 27 februarie a.c., Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a 
desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual asupra actelor normative 
repartizate comisiei. 
La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei 
de prezență. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius Bodea 
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