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AVIZ 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47 
din 17/03/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome  
« Administraţia Naţională a Drumurilor din România » 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 47 din 17/03/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome  
« Administraţia Naţională a Drumurilor din România », trimisă cu adresa nr. Pl.X- 
896 din 22 noiembrie 2006 şi înregistrat sub nr. 31/1403 din  23.11.2006. 
  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de 
lege în şedinţa din 14 noiembrie 2006. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  6.12. 2006. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus aprobării,  
expunerea de motive la proiectul de lege, avizul favorabil al Consilului 
Legislativ cu nr. 835/14.06.2006 precum şi Punctul de vedere al Guvernului cu nr. 
1940 din 22.06.2006 prin care  precizează că nu susţine adoptarea propunerii 
legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că, în calitatea 
sa de administrator al reţelei de drumuri naţionale din România, Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. ar trebui să 
avizeze orice lucrare ce s-ar executa în zona drumului, fapt dificil de realizat în 
condiţiile în care aprobarea PUZ şi PUD pentru reţeaua edilitară se află în sfera de 
competenţă a autorităţilor publice locale. Pe de altă parte, criteriul demografic avut 
în vedere de iniţiatori nu este relevant în stabilirea calităţii de administrator al 
drumurilor naţionale, întrucât acesta este variabil. 

Faţă de cele menţionate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său normativ, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
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