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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Comisia pentru constituţionalitate                           Comisia pentru transporturi                 
                                                            şi infrastructură 

                    Nr. 4c-37/5/2021                                                     Nr.4c-4/17/2017 
  

                                                                                    Bucureşti, 9 martie 2021  
 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra cererii de 
reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 
privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din 
România – S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A., precum 
și modificarea și completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.392 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.579 din 9 iulie 2018, transmisă în vederea reexaminării,  cu adresa nr. PL.x 
26/2017/2018 din 9 octombrie 2018. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice.   

 

      

                 PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE,                                       
 

              Ringo DĂMUREANU                                Ciprian Constantin ŞERBAN                     
 

  

silvia_olaru
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 
                         Comisia pentru constituţionalitate                                                            Comisia pentru transporturi                            
                                                                                                                           şi infrastructură 
                                   Nr. 4c-37/5/2021                                                                                 Nr.4c-4/17/2017 

  
                                                                                                                           Bucureşti, 9 martie 2021  

                             Plx 26/2017/2018 
 

R A P O R T  COMUN   S U P L I M E N T A R 
asupra cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind 

reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea Companiei 
Naționale de Investiții Rutiere – S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative 

 
 

În conformitate cu prevederile art.135 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru constituționalitate şi Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate cu 

reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei 

Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – 

S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.392 din 6 iunie 

2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.579 din 9 iulie 2018, transmisă cu adresa Pl.x 26/2017/2018. 
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Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin (2) din 

Constituția României, republicată a fost transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 18 aprilie 2018. 

În temeiul art. 77 alin  (2) din Constituția României, republicată, Președintele României a trimis în data de 7 mai 2018 

o sesizare de neconstituționalitate referitoare la prevederile Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea 

Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. 

Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a emis Decizia nr.392 din 6 iunie 2018, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.579 din 9 iulie 2018, prin care admite obiecția de neconstituționalitate 

formulată de Președintele României și constată că prevederile Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea 

Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative sunt  

neconstituționale. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art.91 alin (9) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Legea pentru aprobarea ordonanței de urgență 

reexaminată, în data de 8 octombrie 2018. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au dezbătut actul normativ, în ședința din 11 

decembrie  2018. 



 

 3

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru transporturi și infrastructură, au participat la ședință deputații, 

conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au analizat cererea de reexaminare și au hotărât cu majoritate de voturi, 

adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei 

Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții 

Rutiere – S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu un amendament respins prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din raport. 

În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din ziua de miercuri, 4 septembrie 2019, în temeiul art. 70 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a hotărât retrimiterea actului normativ la comisie, 

în vederea unei noi examinări şi depunerii unui raport suplimentar.  

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 32/DPSG/17.01.2020 precizează că susține proiectul de lege 

în forma adoptată de Senat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat cererea de reexaminare și documentele 

anexate, în ședința online  din data de 16 februarie 2021. 

Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au dezbătut cererea de reexaminare în ședința din 9 martie 

2021 . 

La lucrări, membrii celor 2 comisii au fost prezenți conform listei de prezență, existând cvorum. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de  voturi, să supună plenului 

Camerei Deputaţilor prezentul Raport comun suplimentar privind cererea de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România – S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A., precum și modificarea și 

completarea unor acte normative,  formulată de Preşedintele României, prin care se propune adoptarea Legii cu amendamente 

admise și respinse, prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2, care fac parte integrantă din prezentul raport comun suplimentar. 

În raport cu obiectul și conținutul său, actul normativ face parte din categoria legilor organice. 

 
              
                           PREŞEDINTE,                                                                                   PREŞEDINTE,                                           

 
                       Ringo DĂMUREANU                                                                Ciprian Constantin ŞERBAN                                         
         
                  
 
                             SECRETAR,                                                                                         SECRETAR,                                                 
 
                   Laurenţiu - Nicolae CAZAN                                                                   Zacharie BEDENEK 
 
 
 
 
 
 
                     Consilier parlamentar, Roxana David                                                                                                         Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
                     Consilier parlamentar, Silvia Olaru  
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                                      ANEXA 1 

PL-x 26/2017/2018 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I  S E   
 

�
Nr. 
crt. 

Text OUG 55/2016  Text adoptat de SENAT Text propus 
(autorul amendamentelor) 

Motivația amendamentului 

0 1 2 3 4 
1. Art. 47  

 (1) Numărul de posturi şi 
structura organizatorică ale 
C.N.I.R. se aprobă de către 
adunarea generală a 
acţionarilor, cu avizul 
consiliului de administraţie, la 
propunerea directorului 
general. 
(2) La elaborarea structurii 
organizatorice se va ţine cont 
de organizarea C.N.I.R. atât 
la nivel central, cât şi la nivel 
regional, astfel încât să fie 
asigurate inclusiv structuri de 
monitorizare şi implementare 
a proiectelor de infrastructură 
de transport atât la nivel 
central, cât şi la nivel 
regional. 
 
 

Articolul I, punctul 8 
Articolul 47 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.47 – Structura organizatorică și 
numărul de posturi ale C.N.I.R., precum 
și încadrarea personalului se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului”. 

La articolul I, punctul 8 se 
elimină.  
Autor: dep.Mihai Badea 
 

Se propune menținerea textului inițial 
din OUG 55/2016.  
C.N.I.R. este înființată conform 
prevederilor Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Conform Legii nr. 31/1990, stabilirea 
numărului de posturi și a structurii 
organizatorice intră în competența 
organelor de conducere ale societății și 
se fundamentează prin actul 
constitutiv/statut.   
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Nr. 
crt. 

Text OUG 55/2016  Text adoptat de SENAT Text propus 
(autorul amendamentelor) 

Motivația amendamentului 

(3) Structurile de 
monitorizare şi implementare 
la nivel regional se înfiinţează 
sub forma direcţiilor 
regionale de investiţii rutiere 
numai dacă în regiunea în 
care urmează să îşi desfăşoare 
activitatea urmează a fi 
implementat cel puţin un 
proiect. Dimensionarea 
numărului de personal pentru 
direcţiile regionale de 
investiţii rutiere se va face în 
funcţie de numărul 
proiectelor aflate în 
implementare. 
 

2. Art. 62 
(1) Statutul C.N.I.R. este 
prevăzut în anexa nr. 1. 
(2) Modificările ulterioare 
referitoare la statut se aprobă 
prin hotărâre a adunării 
generale a acţionarilor. 

Articolul I, punctul 10 
„Articolul 62 se abrogă”. 

La articolul I, punctul 10 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
«Articolul 62 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 „Art. 62. – Statutul C.N.I.R. 
se  aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.”» 
 
Autor: dep.Mihai Badea 
 

Actuala formă a Legii pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
55/2016, crează un vid legislativ prin 
propunerea de abrogare a art. 62 din 
Ordonanță.  
În cuprinsul art. 23 și 24 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului se statuează 
fără echivoc faptul că atribuțiile 
Adunării Generale a Acționarilor, 
respectiv cele ale Consiliului de 
Administrație sunt prevăzute în statutul 
societății. Prin propunerea de abrogare 
a art. 62 din Ordonanță, articol care 
face mențiunea că statutul este anexă la 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 55/2016  Text adoptat de SENAT Text propus 
(autorul amendamentelor) 

Motivația amendamentului 

ordonanță, fără a fi înlocuit de vreo 
altă prevedere referitoare la statut, 
determină imposibilitatea aplicării 
dispozițiilor art. 23 și 24 
antemenționate. 
În acest sens, pentru a se ține cont și de 
recomandările expuse în excepția de 
neconstituționalitate, dar și pentru a se 
evita crearea unui vid legislativ care nu 
conduce decât la blocaje în 
funcționarea societății, propunem 
reformularea art. 62. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8

ANEXA 2 
A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E   

 

�
Nr. 
crt. 

Text OUG 55/2016  Text adoptat de SENAT Text propus 
(autorul amendamentelor) 

Motivația 
amendamentului 

Motivația 
respingerii 

0 1 2 3 4 5 
1. Art. 46 – (1) În primul an de 

funcționare al C.N.I.R stabilit de la data 
înmatriculării acesteia la Registrul 
Comerțului, sumele prevăzute la art.45 
alin (1), se virează lunar proporțional 
cu numărul de angajați ai C.N.I.R. cu 
contract individual de muncă înregistrat 
în sistemul electronic Revisal, în luna 
precedentă efectuării viramentului. 
Pentru determinarea proporției luate în 
calcul în vederea efecturării 
viramentului se va lua ca bază de calcul 
un număr total de 400 angajați. 
 (2) Reconstituirile de plăți din bugetul 
de stat ca urmare a plăților efectuate din 
venituri proprii ale C.N.A.I.R. 
prevăzute la art. 11 alin (2) și (3) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.84/2003, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 47/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 
se iau în calcul la determinarea sumelor 
prevăzute la alin. (1). 

Art. 46 – Începând cu data de 
1 septembrie 2017, sumele 
prevăzute la art. 45 alin. (1) 
se virează lunar proporțional 
cu numărul de angajați ai 
C.N.I.R. cu contract 
individual de muncă 
înregistrat în sistemul 
electronic Revisal în luna 
precedentă efectuării 
viramentului. Pentru 
determinarea proporției luate 
în calcul în vederea efectuării 
viramentului se va lua ca bază 
de calcul un număr total de 
400 de angajați. 

Art. 46 – Începând cu data de 1 
septembrie 2017, sumele 
prevăzute la art. 45 alin. (1) se 
virează lunar proporțional cu 
numărul de angajați ai C.N.I.R. cu 
contract individual de muncă 
înregistrat în sistemul electronic 
Revisal în luna precedentă 
efectuării viramentului. Pentru 
determinarea proporției luate în 
calcul în vederea efectuării 
viramentului se va lua ca bază de 
calcul un număr total de 400 de 
angajați, număr cu care 
organigrama C.N.A.I.R. se va 
reduce. 
 
Deputat Marius Bota- PSD  

Trebuie diminuat 
numărul de 
salariați ca 
urmare a mutării 
unor sarcini de la 
C.N.A.I.R. la 
C.N.I.R. 

C.N.A.I.R nu va 
ține personal 
suplimentar 
dacă nu este 
necesar și va 
face o 
restructurare 

 

 


