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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra proiectului de 
Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. 
PLx.549/2013 din 25 februarie 2015, înregistrat sub nr. 4c-2/162 din 02 martie 2015, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 
PREŞEDINTE, 

 
                       Mihai LUPU 

 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

 
În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în ședința din 25 
februarie  2015, Plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de 
Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor (PLx549/2013) Comisiei pentru buget finanțe și bănci și 
Comisiei pentru transporturi și infrastructură în vederea reexaminării şi întocmirii 
unui nou raport. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 28 noiembrie 2013. 

La întocmirea raportului suplimentar s-a avut în vedere următoarele: 
 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.527 din 

11 iunie 2013, 
 - punctul de vedere negativ al Guvernului transmis cu adresa nr.1314 din 

25 iulie 2013, 
- avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, transmis cu adresa nr.4c-6/520 din 9 decembrie 
2013, 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, transmis 
cu adresa nr.4c-11/1420 din 16 decembrie 2013 
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Proiectul de Lege supus reexaminării are ca obiect de reglementare 

modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunandu-se 
exceptarea de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin.(4) a perceperii de tarife de 
utilizare de către administratorii drumurilor pentru investiţiile publice de interes local, 
zonal, judeţean sau regional, după caz. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisie pentru transporturi şi infrastructură şi 
membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au reexaminat proiectul de lege în 
şedinţe separate în 16 septembrie 2015, respectiv 22 septembrie 2015. 

La lucrările Comisiei pentru transporturi și infrastructură şi-au înregistrat 
prezenţa 22 deputaţi din totalul de 22 de membrii ai comisiei, iar din totalul de 33 de 
membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au fost prezenţi la lucrări 33 
deputaţi. 

 
La reexaminarea proiectului de lege au participat invitaţi din partea 

Ministerului Transporturilor și a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România. 

 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, în 

unanimitate, respingerea  proiectului de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 
din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, deoarece acesta 
a rămas fără obiect odată cu adoptarea Legii nr. 198 din 9 iulie 2015 privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
                       PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE,             
                        Mihai LUPU                                          Viorel ŞTEFAN        
 
 
                     
 
                        SECRETAR,                                            SECRETAR, 
                  Constantin GALAN                                Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  Şef serviciu Giorgiana Ene 
Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor                                         Consilier parlamentar Daniel Mărăcineanu

http://idrept.ro/00129032.htm
http://idrept.ro/00022929.htm
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