FIŞĂ ÎNSCRIERE ONG
Denumire: Asociatia pentru Drepturile Taximetristilor Independenti.
Tipul organizaţiei:
asociaţie

X

fundaţie
federaţie
corp profesional
Actul normativ în baza căruia funcţionează: OG 26/2000
Anul înfiinţării:2004
Scop/misiune:
(max. 200 caractere) Scopul Asociaţiei pentru Drepturile Taximetristilor Independenti
este crearea cadrului organizatoric de reprezentare a intereselor membrilor asociaţi şi
promovarea acestora in desfaşurarea activitaţii de taxi, interes general,sau în interesul unor
colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

De utilitate public
da
nu

x

Reprezentant legal: Radu Viorel
(numele şi prenumele)
Persoana de contact:Radu Viorel,Andreiana Costel,Diaconu Paul
(maxim 3 persoane)
Persoana care introduce datele: Radu Viorel-Presedinte
(nume, prenume, funcţie)
Domeniu de interes:
transport rutier

X

feroviar
naval
aerian
alte
Proiecte desfăşurate în ultima perioadă:
(se vor indica perioada de desfăşurare, denumirea, obiective, stadiul
proiectului - max. 300 caractere) In anul 2011 a fost depus la Camera
Deputatilor un proiect legislativ pentru modificarea legii
taximetriei,iar pe parcursul anului 2012 au fost depuse mai multe
amendamente,am participat de fiecare data la lucrarile comisiei de
industrii si servicii din Camera Deputatilor atunci cind am fost
invitati,In cursul lunii februarie2013 asteptam ca proiectul sa intre in
plen la votul final.
In anul 2012 in urma incidentului cu cetateana japoneza am fost
invitati si am participat la sedinta comuna tinuta la sediul
Ministererului Transportului,si am depus un plan masuri privind
desfasurare activitatii de taxi din incinta aeroportului Henri Coanda
(otopeni).Mare parte din propuneri le gasim in proiectul de

reorganizare a activitatii de taxi in Aeroportul Henri Coanda.
Proiect ce ar trebui sa intre in vigoare in max 20 zile conform
dclaratiilor Domnului Ministru al Transporturilor Relu Fenechiu.

Date de contact:
Localitate Bucuresti
Judeţ/Sector 3
Strada Aleea Fetesti nr 14-16 Bloc M 9 Sc H Etaj 1 Ap 109
Telefon: 0766291594
Fax: 0213483141
Mobil: 0766291594
Website: www.adti.ro
E-mail: adti2004@yahoo.com
Notă privind completarea formularului:
Pentru validarea formularului este necesară completarea tuturor
rubricilor din formular.
În cazul rubricilor pentru care nu există informaţii va fi trecut semnul
„-“
Bifarea căsuţelor se va face cu X.

