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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada 22-24 octombrie 2019 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaților şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 22 octombrie 2019, în ședință comună cu Comisia pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor. 

 
Lucrările şedinței din 22 octombrie a.c. au fost conduse de domnul deputat 

Lucian Nicolae Bode, preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a Camerei 
Deputaților și domnul deputat Cătălin Drulă, președinte al Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor. 

 
La şedința comună din 22 octombrie a.c. au participat, în calitate de invitaţi, din 

partea: Ministerului Transporturilor: domnul Ovidiu Sîrbu- secretar de stat, domnul Lucian 
Lambru- director adjunct, domnul Bogdan Bărboi- șef serviciu și doamna Carmen Pop- șef 
serviciu; Federației Operatorilor Români de Transport: domnul Augustin Hagiu- președinte; 
Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania: domnul Vasile Ștefănescu- 
președinte; Coaliției pentru Dezvoltarea României: domnul Cătălin Codreanu- președinte; 
Asociației Info Taxi: domnul Gabriel Stavilaru- președinte executiv și domnul Cornel Pop- 
delegat. 
 

Pe ordinea de zi au figurat următorele puncte: 
1.PLx 406/2019- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto; 
2.Diverse. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii celor două comisii, au hotărât cu majoritate 
de voturi adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Lucian Nicolae Bode a informat 
membrii comisiei de primirea adresei de la Grupul Parlamentar al Partidului Social         
Democrat, prin care aduce la cunoştinţă desemnarea doamnei deputat Rodica Paraschiv, în 
funcţia de vicepreședinte, în locul domnului deputat Marius Sorin-Ovidiu Bota. 

Domnul preşedinte Lucian Nicolae Bode a supus la vot această propunere. 
Membrii comisiei au votat în unanimitate ocuparea funcţiei de vicepreședinte al 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură de către doamna Rodica Paraschiv, deputat din 
partea Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat. 
 
La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei 
de prezență. 
 

PREŞEDINTE, 
                                                         Lucian Nicolae Bode 
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