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Comisia pentru administrafie publica Comisia pentru transporturi 

infrastructura

Nr. XXX/85/07.06.2021 Nr. LXXI/169/07.06.2021

RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor si a Ordonantei de urgenta 

nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si pentru completarea 

Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara 

realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

(L153/2021)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, Comisia pentru administra^ie publica §i Comisia pentru transporturi 
§i infrastructura, prin adresa nr. L153/2021, au fost sesizate de catre Biroul permanent al 

Senatului m vederea dezbaterii elaborarii raportului comun asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea ^i completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor si a Ordonantei de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, 

precum si pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate 

publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, ini^iatori: Antal 

Istvdn-Lordnt - senator UDMR; Csdszdr Kdroly Zsolt - senator UDMR; Fejer Ldszld-Oddn - 

senator UDMR; Kovdcs Irina Elisabeta - senator UDMR; Ldszid Attila - senator UDMR; Novdk 

Csaba-Zoltdn - senator UDMR; Tdnczos Barna - senator UDMR; Bende Sdndor - deputat UDMR; 

Benedek Zacharie - deputat UDMR; Bird Rozdlia-Ibolya - deputat UDMR; Csep Eva-Andrea - 

deputat UDMR; Csoma Botond - deputat UDMR; Farago Petru - deputat UDMR; Gdl Kdroly - 

deputat UDMR; Kelemen Attila - deputat UDMR; Kolcsdr Anquetil-Kdroly - deputat UDMR; 

Konczei Csaba - deputat UDMR; Kulcsdr-Terza Jdzsef-Gydrgy - deputat UDMR; Laddnyi Ldszld-
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Zsolt - deputat UDMR; Magyar Lorand-Bdlint - deputat UDMR; Miklos Zoltdn - deputat UDMR; 

Nagy Szabolcs - deputat UDMR; Seres Denes - deputat UDMR; Szabd Odon - deputat UDMR; 

Zakarias Zoltdn - deputat UDMR.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea completarea 

Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile

§i completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.l95/2002-privind-----

circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

precum si pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu 

modificarile §i completarile ulterioare.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa ^i a avizat favorabil, cu 

observajii ^i propuneri.

Consiliul Economic §i Social a analizat propunerea legislativa §i a avizat favorabil.
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari ^i Comisia pentru 

mediu au avizat favorabil propunerea legislativa.

In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost 
adoptate §i se regasesc in Anexa ce face parte integranta din prezentul raport.

MenJ:ionam ca amendamentele cuprinse m Anexa sunt de competenfa decizionala
a Camerei Deputafilor.

La dezbaterea propunerii legislative au participat, m conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, reprezentan^i ai Ministerului 

Transporturilor si Infrastructure, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Administratiei.

Dezbaterea propunerii legislative a avut loc pe parcursul mai multor §edinfe, care 

s-au desfasurat atat online, cat ^i la sediul Senatului.

Membrii Comisiei pentru administrajie publica ^i ai Comisiei pentru transporturi §\ 

infrastructure au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport comun de admitere, cu 

amendamente admise.

Comisia pentru administrafie publica §i Comisia pentru transporturi §i 

infrastructure supun spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul comun de 

admitere cu amendamente admise §i propunerea legislativa.
in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face parte din 

categoria legilor ordinare ^i urmeaze a fi adoptate m conformitate cu prevederile art.76 

alin.[2) din ConstituJ:ia Romaniei, republicate.
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Potrivit art.75 alin.(l] din Constitujia Romaniei, republicata ale art.92 alin.(7) 

pctl din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera 

sesizata.

Pre^edinte, Pre§edinte,

Senator Kdroly-Z^oHT^sdzdr Senator Toma-FIorin Petcu

S^etar,Secretar,

Senator Maricel Popa Senator Mar\l{s Bodea
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Anexa la Raportul comun cu nr. 
Nr. LXXI/169/07.06.2021 
Nr. XXX/85/07.06.2021

Amendamente admise

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor si a 
Ordonan^ei de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si pentru completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, jude^ean si local

(L153/2021)

Amendamente adoptate Observa^iiNR. LI 53/2021
CRT.

Amendamente adoptate cu 
majoritate de voturi.

1. ART. I
Alineatul (3) al articolului 2 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins;
”(3) Fac parte integrants din drum: ampriza 
si zonele de siguranta, suprastructura si 
infrastructura drumului, podurile, podetele, 
santurile, rigolele, viaductele, pasajele 
denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, 
tunelurile si alte lucrari de arta, constructiile 
de aparare, protectie si consolidare, 
trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de 
parcare, oprire si stationare, statiile de taxare, 
bretelele de acces, drumurile tehnologice 
amenajate pentru mtretinerea autostrazilor, 
drumurile pentru ciclisti, indicatoarele de 
semnalizare rutiera si alte dotari pentru 
siguranta circulatiei, sistemele inteligente de

Punctul 1 al ART. I se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
”(3) Fac parte integranta din drum: ampriza si 
zonele de siguranta, suprastructura si infrastructura 
dmmului, podurile, podetele, sanpirile, rigolele, 
viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub 
pasajele rutiere, tunelurile si alte lucrari de arta, 
constructiile de aparare, protectie si consolidare, 
trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de 
parcare, oprire si stationare, statiile de taxare, 
bretelele de acces, drumurile tehnologice 
amenajate pentru mtretinerea autostrazilor, 
drumurile pentru ciclisti, indicatoarele de 
semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta 
circulafiei, sistemele inteligente de transport si 
instalatiile aferente, spatiile de serviciu sau 
control, spatiile cuprinse in triunghiul de
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transport si instala^iile aferente, spa^iile de 
serviciu sau control, spa^iile cuprinse m 
triunghiul de vizibilitate din intersectii, 
spatiile cuprinse intre autostrada si/sau drum 
si bretelele de acces, sistemele pentru 
protectia mediului, terenurile si plantatiile 
din zona drumului si perdelele de protectie, 
mai pu^in zonele de protectie.”

vizibilitate din intersectii, spatiile cuprinse intre 
autostrada si/sau drum si bretelele de acces, 
sistemele pentru protectia mediului, terenurile si 
plantatiile din zona drumului si perdelele de 
protectie, mai putin zonele de protectie.”

3. Dupa alineatul (3) al articolului 6 se introduce 
un nou alineat, alin. (4'), cu urmatorul cuprins:

2.
3. Dupa alineatul (3) al articolului 6 se 
introduce un nou alineat, alin. (4), cu 
urmatorul cuprins; ”( 4') Drumurile pentru ciclisti de interes national 

apar^in proprietatii publice a statului si cuprind 
drumurile pentru ciclisti care traverseaza localitati 
aflate pe raza teritoriala a cel putin doua jude^e.”

. -St;*:;?:

”(4) Drumurile pentru ciclisti de interes 
national aparfin proprietatii publice a statului 
si cuprind drumurile pentru ciclisti care 
traverseaza localitati aflate pe raza teritoriala 
a cel putin doua judeje.”

3. Dupa punctul 3 al ART. I se introduce un nou 
punct, 3', cu urmatorul cuprins:

3'. Dupa articolul 6 se introduce un articol nou, 
art. 6' cu urmatorul continut:

’’Drumurile pentru ciclisti se vor construi in 
urma unor studii de necesitate si cost-eficien^a 
astfel:
a) In afara localitatilor pe un traseul diferit de
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cel al drumurilor publice existente sau paralel 
cu acestea, in func^ie de rezultatui studiului. 
b) in interiorul localitatilor daca nu exista piste 
pentru ciclisti nu s-a decis ca aceasta este o 
solute cea mai flabila.

■■■ i'.'i
s

Punctul 1 al ART. n se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

4. ART. II
Dupa punctul 14 al articolului 6 se introduce 
un nou punct, pet. 14', cu urmatorul cuprins: IDupa punctul 14 al articolului 6 se introduce un 

nou punct, pet. 14\ cu urmatorul cuprins:
’T4\ drum pentru ciclisti - sunt cai de comunicafie 
terestra din-interiorul sau exterirorul localitatilor 
proiectate si construite special pentru circulafia 
ciclistilor, al coror troseu poate fi identic sau diferit 
drumurilor publice existente;

”14''. drum pentru ciclisti - sunt cai de 
comunicatie terestra din interiorul sau 
exteriorul localitatilor, proiectate si 
construite special pentru circulatia ciclistilor,
al caror traseu poate fi identic sau diferit 
drumurilor publice existente;”
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