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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de 

Autostrazi §i Drumuri Nationale din Romania - S.A. §i infiinlarea 

Companiei Naponale de Investitii Rutiere - S.A., precum §i 
modificarea §i completarea unor acte normative

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. I. - Se aproba Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 55 

din 14 septembrie 2016, privind reorganizarea Companiei Nationale de 

Autostrazi §i Drumuri Nationale din Romania - S.A. §i infiinlarea 

Companiei Nationale de Investi^ii Rutiere - S.A., precum §i modificarea 

§i completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 758 din 28 septembrie 2016, cu urmatoarele 

modificari §i completari;

1. La articolul 2 punctul 5, articolul 12^, alineatul (1) se 

modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12\ - (1) Potrivit prevederilor legislatiei in domeniul 

achizitiilor publice, contractu! de achizi^ie publica avand ca obiect 

realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de 

interes national, incheiat intre C.N.A.I.R. antreprenorul general de 

lucrari, poate sa includa §i datele de identificare ale fumizorilor implica^i 

in respectivul contract de achizilii publice de lucrari sau servicii, precum 

§i valoarea prestatiilor fiecaruia dintre ace§tia.”
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2. La articolul 3, partea introductiva §i litera a) se modifica 

§i vor avea urmatorul cuprins:
„Art- 3. - Prin ordin al ministmlui transporturilor se aproba 

categoriile de cheltuieli ce se suporta de la bugetul de stat pentm:
a) proieetarea, constmirea, reabilitarea, exploatarea, dezvoltarea, 

extinderea, modemizarea, mentenan|a, precum §i pentm reparatiile capitale 

aferente autostrazilor, dmmurilor expres, dmmurilor nationale, variantelor 

ocolitoare §i altor elemente de infrastructura mtiera nationala;”

3. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, art. 25\ cu 

urmatorul cuprins:
„Art. 25'. - C.N.I.R. vapublica semestrial, pe pagina de internet 

proprie, un raport de activitate care va cuprinde informatii privind 

organizarea §i opera^ionalizarea companiei, precum §i stadiul detaliat al 

proiectelor de investi|ii.”

4. Articolele 26 - 30 se abroga.

5. La articolul 32, punctul 2 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„2. un procent maxim de 15% din veniturile din tariful de 

utilizare a re^elei de drumuri na^ionale din Romania inregistrate de 

C.N.A.I.R. lunar, in conformitate cu datele rezultate din conturile de 

clasa 7 din balan^a de verificare, grupa 70 «Cifra de afaceri neta»;”

6. Articolul 45 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 45. - (1) C.N.I.R. incaseaza lunar de la C.N.A.I.R. 

procent de maximum 15% din valoarea rezultata din diferen^a dintre 

veniturile din tariful de utilizare a refelei de dmmuri nafionale din Romania 

inregistrate de C.N.A.I.R. in luna precedents, lunar, in conformitate cu 

datele rezultate din conturile de clasa 7, gmpa 70 «Cifra de afaceri neta», 
din balanfa de verificare §i cheltuielile cu comisioanele aferente 

distribuitorilor de roviniete, la aceasta diferenfa adaugandu-se TVA.
(2) C.N.A.I.R. vireaza lunar sumele prevazute la alin. (1) pana 

la ultima zi din luna in curs pentru luna precedents in contul indicat de 

C.N.I.R. C.N.I.R. va comunica, in mod scris, cStre C.N.A.I.R. lunar 

pans la data de 15 a fiecSrei luni pentru luna precedents numSrul de 

angajafi cu contract individual de muncS inregistrat in sistemul 

electronic Revisal. C.N.A.I.R. va informa C.N.I.R. lunar panS la data de

un
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27 a fiecarei luni pentm luna precedenta cu privire la valoarea 

viramentului ce va fi efectuat in contul C.N.I.R., pe baza facturii emise 

de catre C.N.LR.
(3) Pentm nevirarea la termen a sumelor prevazute la alin.(l) 

sau pentm virarea par^iala a acestor sume ori pentm determinarea 

eronata a cuantumului sumelor datorate §i nevirarea acestora la termen, 
din culpa C.N.A.I.R., aceasta datoreaza dobanzi §i penalitati de 

intarziere potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 
cu modificarile §i completarile ulterioare.

(4) Veniturile rezultate din aplicarea prevederilor alin. (3) sunt 

venituri proprii ale G.N.I.R.
(5) Verificarea modului de calcul, virarea la termen, stabilirea 

dobanzilor §i penalita|ilor de intarziere prevazute la alin. (3), precum §i 
orice alte masuri in legatura cu acestea se fac de catre persoane 

imputernicite prin ordin al ministrului transporturilor.”

7. Articolul 46 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 46. - Incepand cu data de 1 septembrie 2017, sumele 

prevazute la art. 45 alin. (1) se vireaza lunar proportional cu numarul de 

angajati ai C.N.LR. cu contract individual de munca inregistrat in 

sistemul electronic Revisal in luna precedenta efectuarii viramentului. 
Pentru determinarea proporfiei luate in calcul in vederea efectuarii 

viramentului se va lua ca baza de calcul un numar total de 400 de 

angajati.”

8. Articolele 48 - 60 se abroga.

9. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 62. - Statutul C.N.LR. se aproba prin hotarare a

Guvernului.”

10. Articolul 64 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 64. - C.N.A.I.R. transfera in mod etapizat, in termen de 3 

ani, proiecte de infrastmctura de transport mtier pentm dezvoltarea 

infrastmcturii de transport, inclusiv cele aflate in faza de pregatire, catre 

C.N.LR., potrivit ordinului ministrului transporturilor, prevazut la art. 83L”



4

11. Articolul 65 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 65. - Lista proiectelor specificate in ordinul ministrului 

transporturilor, prevazut la art. 83^, poate fi modificata §i/sau completata 

pe baza listei proiectelor anexa la Master Planul General de Transport al 
Roinaniei.”

12. Articolul 71 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 71. - C.N.A.I.R. poate inilia §i fmaliza proceduri legale, 

cu respectarea legislaliei in domeniul achiziliilor publice, pentru proiecte 

de infrastructura de transport rutier, astfel cum acestea sunt prevazute in 

Master Planul General de Transport al Romaniei, aprobat prin Hotararea 

Guvernului nr. 666/2016, sau in alte acte normative/strategii existente in 

domeniul infrastructurii rutiere, cu modiflcarile §i completarile ulterioare 

aduse acestora, in vederea elaborarii documentatiilor tehnico-economice 

necesare implementarii proiectelor pe care le desfa§oara pana la data la 

care acestea vor fi transferate la C.N.I.R.”

13. Articolul 76 se abroga.

14. Articolul 77 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 77. -(1) Pana la fmalizarea proiectelor aflate in 

implementare sau pana la predarea tuturor proiectelor specificate in 

ordinul ministrului transporturilor, prevazut la art. 83^ din prezenta 

ordonanfa de urgenfa catre C.N.I.R., oricare dintre acestea ar interveni 

intai, C.N.A.I.R. desfa§oara §i urmatoarele activitafi:
a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, 

repararea, administrarea autostrazilor, drumurilor expres, drumurilor 

nafionale, variantelor ocolitoare pentru proiectele pe care le are in 

implementare, in condifii de siguranfa circulafiei;
b) asigura implementarea programelor de dezvoltare unitara a 

refelei de drumuri publice pentru proiectele pe care le are in 

implementare, in concordanfa cu strategia Ministerului Transporturilor, 
cerinfele economiei nafionale §i cu cele de aparare; codul aferent acestei 

activitafi este urmatorul: CAEN 8413 - Reglementarea §i eficientizarea 

activitafilor economice.
(2) Pana la fmalizarea proiectelor aflate in implementare sau 

pana la predarea catre C.N.I.R. a tuturor proiectelor prevazute la art. 64 

din prezenta ordonanfa de urgenfa se aloca fonduri pentru C.N.A.I.R. din 

bugetul de stat, precum §i din bugetul alocat fondurilor nerambursabile.
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conform legii, §i pentru urmatoarele categorii de cheltuieli necesare 

implementarii proiectelor pentru:
a) reabilitarea autostrazilor, drumurilor expres, drumurilor 

na^ionale, variantelor ocolitoare, precum §i a altor elemente de 

infrastructure rutiera nationala pentru proiectele de infrastructure de 

transport rutier pe care le are in implementare;
b) proiectarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea de 

autostrezi, drumuri expres, drumuri na^ionale, variante ocolitoare §i a 

altor elemente de infrastructure rutiere nationaie, precum §i reparatiile 

capitale aferente autostrezilor, drumurilor expres, drumurilor na^ionale, 
variantelor ocolitoare §i altor elemente de infrastructure rutiere 

na^ionaie, pentru proieetele de infrastructure de transport rutier pe care 

le are in implementare.”

15. La articolui 78, alineatul (4) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(4) Pane la organizarea proeesului de selec^ie, directorul 

general al C.N.LR. este numit in func|ie, interimar, prin ordin al 
ministrului transporturilor. Directorul general interimar incheie eu 

compania un contract de mandat pe perioade determinate.”

16. Articolui 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A

„Art. 82. - In aplicarea prevederilor art. 77, prin proieete in 

implementare/proiecte aflate in implementare/proieete pe care le are in 

implementare se in^elege acele categorii de proieete in curs sau noi, 
aferente infrastructurii rutiere, prevdzute in legislalia/strategiile existente 

in domeniul infrastructurii rutiere §i/sau in Master Planul General de 

Transport al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului 

nr. 666/2016.”

17. Articolui 83 se abroga.

18. Dupa articolui 83, se introduce un nou articol, art. 83\ 

cu urmatorul cuprins:
„Art. 83 f - Lista proiectelor de investi|ii care fac obiectul 

transferului catre C.N.I.R. se aproba prin ordin al ministrului 

transporturilor.”
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19. Anexele nr. 1 §i 2 se abroga.

Art. II. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga 

Ordonan^a Guvernului nr. 16/2017 pentru modificarea Ordonantei de 

urgen^a a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei 

Nalionale de Autostrazi §i Drumuri Na^ionale din Romania - S.A. §i 
infiin|area Companiei Na^ionale de Investi^ii Rutiere - S.A., precum §i 
modificarea §i completarea unor acte normative, adoptata in temeiul art. 
1 pet. VIII poz. 6 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului 

de a emite ordonan|e, §i publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 703 din 30 august 2017.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafaor 

in §edin}a din 10 martie 2021, in conditiile art. 147 alin. (2), cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romdniei, 
republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

LAURENTIU-DAN LEOREANU
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