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În cadrul unei recente întâlniri avute cu Anca Dragu, președintele Senatului, deputatul
liberal giurgiuvean Toma Petcu a adus în discuție prioritizarea inițiativelor legislative,
precum și găsirea unor modalități eficiente de comunicare.
În calitatea sa de președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură, senatorul
giurgiuvean a adus în discuție o serie de propuneri legislative care ar putea optimiza
activitățile de transport rutier, feroviar și naval.
Despre aceste proiecte a vorbit, la scurt timp de la finalizarea întâlnirii, senatorul Toma
Petcu:
„Este vorba despre mai multe inițiative, printre care aș aminti câteva dintre cele mai
importante: propunerea legislativă privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor, prin
care dorim îmbunătăţirea cadrului legislativ, prin reducerea birocrației și transferul unor
activități ce vizează înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor de la Direcţia Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor la Registrul Auto Român. De
asemenea, mai avem în vedere o propunere legislativă privind îmbunătățirea siguranței
rutiere prin limitarea circulației pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate sau
înregistrate în România care au volanul pe partea dreaptă, precum și una
privind dezvoltarea transportului metropolitan care vizează ca, la nivelul județului, așa
cum există operator de transport rutier, să existe și operator de transport feroviar de
călători, cu vehicule feroviare de transport călători. Nu putem omite nici
propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr. 22/1999 privind
administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval
aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în
porturi și pe căile navigabile interioare.”
De asemenea, senatorul liberal giurgiuvean mai preciza că a adus în discuție proiectele
de lege, înregistrate la Senat, ce urmează a intra în dezbaterea Comisiei pentru
transporturi și infrastructură în săptămâna viitoare și m-am referit la câteva propuneri de
acte normative pe care Ministerul intenționează să le propună spre aprobare
Parlamentului.
„Cu această ocazie salut inițiativa de bun augur a doamnei Anca Dragu, inițiativă care ne
deschide oportunitatea unei comunicări eficiente, constructive și transparente”, a încheiat
senatorul Toma Petcu.

