
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea §i completarea Ordonan^ei Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor §i a Ordonantei de urgent;a a Guvernului nr.195/2002 

privind circulatia pe drumurile publice, precum §i pentru completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara 

realizarii unor obiective de interes national, jude^ean §i local

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.L- Ordonan^a Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.237 din 29 iunie 1998, cu 

. modificarile si completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin.(3^) - 

(3^), cu urmatorul cuprins:
„(3‘) Drumurile pentru delicti sunt cai de comunica^ie terestra din interiorul 

sau exteriorul localita^ilor, proiectate §i construite special pentru circula^ia cicli§tilor, 
al caror traseu poate fi identic sau diferit de cel al drumurilor existente in zona.

(3^) Dupa importan^a lor, drumurile pentru cicli§ti pot fi de interes national, 
jude^ean sau local, vor avea minimum doua benzi de circula^ie, fiecare avand o la^ime 

de minimum 1,20 metri.
(3^) Proiectarea, execu^ia §i exploatarea drumurilor pentru delicti, precum 

§i semnalizarea lor vor respecta dispozi|iile prezentei ordonan^e.”
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2. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(4 ), 
cu urmatorul cuprins:

„(4*) Drumurile pentru ciclisti de interes national apartin proprietatii publice 

a statului si cuprind drumurile pentru ciclisti care traverseaza localitati aflate pe raza 

teritoriala a cel putin doua judete.”

4. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, art.6', cu urmatorul cuprins:
„Art.6\- Drumurile pentru ciclisti se vor construi in urma unor studii de 

necesitate si cost-eficienta astfel:
a) in afara localitatilor pe un traseu diferit de cel al drumurilor 

publice existente sau paralel cu acestea, in functie de rezultatul studiului;
b) in interiorul localitatilor daca nu exista piste pentru ciclisti si 

nu s-a decis ca aceasta este solutia cea mai fiabila.”

5. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu 

urmatorul cuprins:
„(2) Drumurile pentru delicti de interes jude^ean fac parte din proprietatea 

publica a judepilui §i cuprind drumurile pentru delicti care traverseaza localitati 
aflate pe raza teritoriala a aceluia§i judef.”

6. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, 
lit.d), cu urmatorul cuprins:

„d) drumurile pentru delicti de interes local.”

Art.II.- Articolul 6 din Ordonanfa de urgenfa a Guvemului nr. 195/2002 privind 

circulafia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i 
se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa punctul 14 se introduce un nou punct, pct.l4^ cu urmatorul
cuprins:

„14\ drum pentru delicti - sunt cai de comunicatie terestra proiectate si 
construite special pentru circulatia ciclistilor;”

2. Punctul 25 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„25. pistd pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori 

a acostamentului, special amenajata, semnalizata §i marcata corespunzator;”
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Art.IIL- La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr,255/2010 privind exproprierea 

pentm cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, 
jude^ean §i local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.853 din 20 

decembrie 2010, cu modificarile §i completarile ulterioare, dupa litera a) se introduce 

0 noua litera, lit.a'), cu urmatorul cuprins:

„a’) lucrarile de construc^ie, reabilitare §i modemizare de drumuri pentru cicli§ti 
de interes national, jude^ean §i local;”

Art.IV.- In termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la 

propunerea Ministerului Transporturilor §i Infrastructurii, Guvemul adopta normele 

metodologice de proiectare §i execu^ie a drumurilor pentru delicti.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in §;edinta din 7 iunie 2021, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

a DraguAnca

legislativ
Rectangle




