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„Consiliul Economic §i Social este organ consultativ al Parlamentului ?i al Guvernului in domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organica de infiintare, organizare §i fiinctionare.” (Art.

INTRARÊ ......AVIZ lESiR//s
,, #i«sr 1eferitor la propunerea legislativa pentru completarea art.22 din 

Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor si pentru 

modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul (bl 13/30.03.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionate, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 
cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art.22' din Ordonanta 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor si pentru modificarea Legii nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul (bl13/30.03.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in §edinta 

din data de 21.04.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 
nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea 

motivate:

• masurile propose prin propunerea legislativa nu sunt suficient de dare, fiind de natura a 

determina o aplicare potential discretionara sau chiar abuziva in raport cu dreptul la 

proprietatea privata;

• investitiile efectuate din fonduri publice pentru obiective aflate total sau partial pe proprietati 
private nu sunt legale, existand totodata riscul ca proprietary respectivelor locatii, dupa 

realizarea investitiilor, dispunand liber de proprietatea lor, sa ii schimbe regimul juridic.

Pre§edinte, 
Bogdan SIMK
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