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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei nr. 43 din 28 august 1997 privind 

regimul drumurilor şi a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului

Analizând propunerea legislativă pentru modifîcarea şi 
completarea Ordonanţei nr, 43 din 28 august 1997 privind regimul 

drumurilor şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismului (b410/21.06.2022), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr. D776/28.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată 

şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri;
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile legislative preconizate 

au ca scop să elimine ^^riscurile la care pietonii români sunt supuşi zi 

de zi din lipsa trotuarelor, prin completarea legislaţiei existente, care, 
deşi prevede în definiţia drumului public atât obligativitatea existenţei 

părţii carosabile destinate circulaţiei rutiere, cât şi trotuarele destinate
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circulaţiei pietonale, a fost total ignorată în aplicare în ultimii 30 de 

am .
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar 

în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. în aplicarea dispoziţiilor art. 41, 59 şi 60 din Legea nr. 24/2000, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 

un spor de rigoare normativă, este necesară reformularea titlului, a 

părţii introductive a art, I şi a părţii dispozitive a art, II, astfel:
„Legepentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru completarea art 18 

alin, (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului;
,plrt. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

dmmurilor, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 237 

din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 'j
,yArt. II. - La articolul 18 alineatul (1) din Legea nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 1, nr.373 din 10 iulie 2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, după litera c^), se introduce o nouă literă, 
Ut c^), cu următorul cuprins:

«c^)
Pe cale de consecinţă, la art. II, expresia „7. La articolul 18 după 

litera c ) se introduce o nouă literă, Ut. c^), cu următorul cuprins:"' 
trebuie eliminată.

Totodată, este necesară renumerotarea părţilor dispozitive ale 

art. I, în succesiunea „1. 2. ..., 3. ..., 4. 5. şi nu „1. ...2. ...,
4...., 5...., 6....”.

4. La art. I pct. 1, referitor la norma preconizată pentru art. 19 

alin. (2), formulăm următoarele observaţii:
4,1. Semnalăm că sintagma „părţile carosabilulur este improprie 

stilului normativ, fiind necesară reformularea acesteia. In acest sens, 
precizăm că, potrivit prevederilor art. 15 din actul de bază, ,^mpriza 

drumului este suprafaţa de teren ocupată de elemente constructive ale 

drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti,
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acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin 

şi alte lucrări de artă'\ iar potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) al 
aceluiaşi act normativ, „(1) Zona străzilor include partea carosabilă, 
acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separă 

sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente 

pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren 

necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără 

canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole 

amenajate"'.
4.2. Semnalăm că soluţia legislativă prin care se amenajează 

trotuare pe partea carosabilă a drumului trebuie revăzută, deoarece, de 

lege lata, partea carosabilă are altă destinaţie. în acest sens, menţionăm 

că, potrivit prevederilor art. 1 lit. e) din Convenţia încheiată la Viena la 

8 noiembrie 1968 asupra circulaţiei rutiere^ „e) parte carosabilă este 

acea parte a drumului folosită în mod normal pentru circulaţia 

vehiculelor; un drum poate avea mai multe părţi carosabile separate 

în mod distinct, una de alta, printr-o zona centrala despărţitoare sau o 

diferenţa de nivelf.
Respectiva definiţie a fost reţinută şi de art. 6 pct, 23 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.
Precizăm că la art. 72 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 se instituie obligaţia ca pietonii să se deplaseze 

numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă 

a drumului, în direcţia lor de mers. Când şi acostamentul lipseşte, 
pietonii sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea din partea 

stângă a părţii carosabile, în direcţia lor de mers. Nerespectarea de către 

pietoni a acestei obligaţii constituie contravenţie, potrivit prevederilor 

art. 99 alin. (1) pct. 3 din acelaşi act normativ.
4.3. Precizăm că, în redactarea preconizată, soluţia legislativă nu 

respecta dispoziţiile art. 13 şi 16 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, deoarece reprezintă un 

paralelism legislativ în raport cu dispoziţiile art. 128 alin. (1) lit. e) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, potrivit căreia „(1) 

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:

' Ratificată prin Decretul Consiliului de stat nr. 318 din 14 octombrie 1980, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 86 din 20 octombrie 1980.
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e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale 

pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animala, a 

tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate 

exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le 

administrează, cu avizul poliţiei rutiere’j\
Referitor la acest aspect, Curtea Constituţională s-a pronunţat în 

mai multe rânduri, statuând că ,,una dintre cerinţele principiului 

respectării legilor vizează calitatea actelor normative ” şi că 

„ respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative se constituie într-un 

veritabil criteriu de constituţionalitate prin prisma aplicării art. I 

alin. (5) din Constituţie'/
4.4. Este necesară reformularea textului în partea de final, având 

în vedere că, din punct de vedere gramatical, pluralul substantivului 

„trotuar" este „trotuare", şi nu „trotuoare", cum greşit este scris în text.
Formulăm prezentele observaţii pentru toate situaţiile similare din

proiect.
5. La partea dispozitivă a art. I pct. 2, pentru o exprimare 

specifică stilului normativ, sintagma „alin. (2^), (2^), (2^) şi (2‘^)" trebuie 

înlocuită cu sintagma „alin. (2^) - (2^)".
Semnalăm că, prin soluţia legislativă preconizată pentru art. 19 

alin. (2^), se realizează un paralelism legislativ cu textul propus pentru 

art. 19 alin. (2), fiind necesară revederea normei.
La alin. (2^), semnalăm că expresia „organele administraţiei 

publice care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică în 

domeniul drumurilor transversale de interes naţional şi judeţean" este 

insuficient de clară, ceea ce afectează accesibilitatea şi predictibilitatea
normei.

în acest sens, pe de o parte, precizăm că, potrivit prevederilor 

art. 20 din actul de bază, ,J\iinisterul Transporturilor este organul 

administraţiei publice centrale care exercită prerogativele dreptului 

de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor de interes 

naţionaT\ iar în cuprinsul legii nu mai sunt prevăzute alte organe ale 

administraţiei publice care au atribuţia de a exercita prerogativele 

dreptului de proprietate publică în domeniul drumurilor.
Pe de altă parte, la art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt stabilite entităţile juridice care

4



administrează drumurile, astfel: Ministerul Transporturilor este 

administratorul drumurilor de interes naţional, direct sau prin 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., 
pentru drumurile naţionale şi autostrăzile nou-construite, 
administrarea se poate realiza de către Ministerul Transporturilor şi prin 

alte persoane juridice, iar sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi 
lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în 

intravilanul municipiilor sunt în administrarea consiliilor locale 

respective. Totodată, administrarea drumurilor judeţene se asigură de 

către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către 

consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora.
Ca urmare a celor de mai sus, este de analizat dacă soluţia 

legislativă ar trebui să vizeze organele administraţiei publice care 

exercită prerogativele dreptului de proprietate publică în domeniul 

drumurilor sau entităţile juridice care administrează drumurile.
De asemenea, precizăm că în actul de bază nu este reglementată 

ipoteza juridică a drumurilor transversale, astfel încât este necesară 

aplicarea dispoziţiilor tezei I a art, 48 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia 

„Dacă în cuprinsul unui articol se utilizează un termen sau o expresie 

care are în contextul actului normativ un alt înţeles decât cel obişnuit, 
înţelesul specific al acesteia trebuie definit în cadrul unui alineat 

subsecvent".
La alin. (2^), semnalăm că, prin gradul mare de generalitate, 

sintagma „în condiţiile legii"" este improprie stilului normativ. Pentru 

precizia normei, este necesară trimiterea la dispoziţiile concrete vizate, 
asigurându-se respectarea prevederilor art. 50 alin. (2) şi (3) din Legea 

nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare^. 
Formulăm prezenta observaţie şi pentru norma preconizată pentru 

alin. (2^).
Totodată, menţionăm că, în actuala redactare, norma preconizată 

este superfluă.
Referitor la norma preconizată pentru alin. (2"*), este de analizat 

dacă sintagma .Jncălcarea prevederilor prezentei legi atrage 

răspunderea administrativă, civilă sau penală"" nu ar trebui să vizeze 

doar reglementarea încălcării prevederilor alin. (2 ) - (2 ). In acest sens, 
precizăm că, de lege lata. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind

^ A se vedea, în acest sens, şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 17/2015.
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regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

conţine la art. 22 alin. (11) o altă ipoteză juridică care atrage răspunderea 

administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
Totodată, pentru un spor de rigoare normativă, sintagma ..Codului 

administrativ trebuie înlocuită cu sintagma ..Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare’’". însoţită de exprimarea dispoziţiilor din 

respectivul act normativ avute în vedere.
6. La actualul art. I pct. 5, semnalăm că norma propusă pentru 

art. 57 lit. b) este eliptică, deoarece nu se precizează în mod expres ce 

anume trebuie amenajat pe cel puţin una din părţile carosabilului.
7. La actualul art. I pct. 6, pentru o exprimare specifică stilului 

normativ, partea dispozitivă trebuie reformulată, astfel:
„5. La articolul 57, după litera e) se introduce o nouă literă, 

lit. ef, cu următorul cuprins/"'.
Referitor la norma preconizată pentru art. 57 lit, eO, semnalăm că 

utilizarea denumirii .Jvlinisterul Fondurilor Europene"" este greşită, 
având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 109/2021, .JiLinisterul Fondurilor Europene îşi schimbă denumirea 

în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene."". Ca urmare, este 

necesară scrierea corectă a denumirii ministerului.
Totodată, semnalăm că sintagma ..în vederea asigurării siguranţei 

acestora"" este insuficient de clară, deoarece nu se înţelege cine este 

subiectul asigurării siguranţei, fiind necesară reformularea 

corespunzătoare a normei.

PREŞED

Florin

Bucureşti
Nr. 794/07.07.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 221/29 aug. 1997O.G. nr. 43/1997

Ordonanţă privind regimul drumurilor 
aprobată cu modificări şi completări L. nr. 82/1998 M. Of. nr. 158/22 apr. 1998

prin

M. Of. nr. 237/29 iun. 1998 
Ordonanţă privind regimul drumurilor *)*) Republicată

republicare1

2 modificări prin O.G. nr. 132/2000 M. Of. nr. 434/3 sep. 2000 modifica art. 40 alin. (2)-(4), an.54 
alin. (2), anexa nr. 2Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul dnjmurilor
M. Of. nr. 490/9 iul. 2002respinsă prin L. nr. 189/2002

3 modificări prin :M. Of. nr. 707/30 dec. 2000
Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării sau 
abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale 
Guvernului

aprobată prin L. nr. 109/2001

O.U.G. nr. 295/2000 suspendă O.G. nr. 132/2000

M. Of. nr. 157/29 mar. 2001

^modificări prin M. Of. nr. 541/1 sep. 2001
Ordonanţă pentnj modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul dnjmurilor 

aprobată cu modificări şi L. nr. 413/2002 
completări prin

O.G. nr. 79/2001 modifică art. Jl, art.30. art.40 alin. (})-(4). 
an.4î alin.(J) şi (3). art.44 alin.(2). an.47 
alin.(5) şi (6). ari.54 alin.(2), ari.59 
alin. (2), art. 60. art.61; introduce Iii. d la 
art.17 alin.(2). alin.(2) la art.37. alin.(4) la 
an.41, alin.(j_l) ta art.47, alin.(l_l) la 
art.60; abrogă art.42, art.65; înlocuieşte 
anexa nr. 2

M. Of. nr. 490/9 iul. 2002

smodificări prin L. nr. 189/2002 M. Of. nr. 490/9 iul. 2002
Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 132/2000 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul dnjmurilor

respinge O.U.G. nr. 132/2000

^modificări prin L. nr. 413/2002 'M. Of. nr. 490/9 iul. 2002
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2001 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. art 21 alin (I) art 24 art 26 art 33 art 35 
43/1997 privind regimul drumurilor arUS.'art.39.'arl.40.'ar,.43 '

lit.eşi f. art.44. art.45 alin.(l). art.46. 
art.47 alin.(5), art.51. titlul secfiunii a Vl-a 
a cap.ll. art.52. art.53, art.54 alin.(l), 
art.56 alin.(I), titlul cap.lV, art.57partea 
introductivă şi lit.c, g. i şi l. art.58. ari.59 
alin.(2), ari.60, art.61. an.62. anexa; 
abrogă art.4l alin.(4), art.47 alin.(l). 
art.60 alin.(l_l) şi art.ll din O.G. nr. 
79/2001

modifică art.l alin.(2), art.3. art.4. ari.6. 
art. 7. an.!!, art.]3. an.l9 alin.(l). art.20.

7 modificări prin O. nr. 1959/2002 M. Of. nr. 923/17 dec. 2002
Ordin pentnj modificarea limitelor maselor şi dimensiunilor 
maxime admise, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare

modifică anexa nr.2
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modificări prin O.G. nr. 26/20038 M. Of. nr. 66/2 feb. 2003
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul dnjmurilor 

aprobată cu modificări prin L. nr. 227/2003

modifica art.40 alin. (4); introduce alin. 
(4_I) la ari.41. lil.c). d) şi e) la art.60 alin. 
(}): înlocuieşte anexa nr. 2

M. Of. nr. 365/29 mai 2003

8 modificări prin M. Of. nr. 365/29 mai 2003 aprobă O.G. nr. 26/2003 şi modifică art.4] 
alin. 4_J şi ari. 60 alin. ] Ut. c) şi d)

L. nr. 227/2003
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2003 
pentnj modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor

M. Of. nr. 257/23 mar. 2004modificări prin L. nr. 47/2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2003 pentnj înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România"

aprobă cu modificăti O. U.G. nr. 84/2003 şi 
introduce alin. (5) la art.2

li.modificări prin M. Of. nr. 102/31 ian. 2005
Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul dnjmurilor 

aprobată cu modificări prin L. nr. 98/2005

O.G. nr. 21/2005 modifică ari. 40 alin. (3). art. 60. ari. 61. 
Inlocuieşle tennenul "osie" cu tennenul
"axă"

M. Of. nr. 387/9 mai 2005

M. Of. nr. 387/9 mai 2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2005 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor

12 modificări prin L. nr. 98/2005 aprobă cu modificări O.G.nr. 21/2005 şi 
modifică art. 60 alin. (I); 
introduce alin. (5__}) la ari. 60

;M. Of. nr. 692/14 aug. 2006
Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor 

aprobată cu modificări prin L. nr. 10/2007

O.G. nr. 38/200613 completat prin introduce ari.22 1

M.Of. nr. 28/16 ian. 2007

M. Of. nr. 28/16 ian. 2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2006 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul dnjmurilor

i'i modificări prin L. nr. 10/2007 aprobă cu modificări O.G. nr. 38/2006şi 
modifică art.22_l

iscompletat prin L. nr. 130/2007 M. Of. nr. 315/11 mai 2007
Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 arl.60 alin.(]) 
privind regimul drumurilor

introduce alin. (2) şi (3) la art.38. lit.j) la
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'6 modificări prin O.G. nr. 7/2010 M. Of. nr. 70/30 ian. 2010
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

aprobată cu modificări şi L. nr. 198/2015 
completări prin

modifică ari. 2 alin. (3). ari. 3 Ut. a), ari. 6. 
ari. 8. ari. J2. ari.13. ari. 16 alin. (I). ari. 
17 alin. (2) Ut. c). avt. 19, ari. 21. ort. 27. 
ari. 30. ari. 31. ari. 35. ari. 37. ari. 38. ari. 
40. ari. 41. art. 43 Ut. e) şij). ari. 44. ari. 
45. ari. 46, ari. 47 alin. (1_1). (2), (4) - (6), 
art. 48. ari. 50. art. 51, art. 52. art. 53. art. 
56. ari. 57 Ut. k). titlul cap. V. art 60. art. 
61. ari. 66:
introduce alin. (2) - (4) la art. 39. art. 41_1, 
art. 41J2, Ut. h) - j) la art. 43. alin. (7) - 
(10) la art. 47. Ut. rn) la ari. 57, ari. 6I_I, 
ari. 61 _2, anexele nr. 3 şi 4, menţiunea 
privind transpunerea normelor comunitare 
după art. 67: 
abrogă art 49: 
înlocuieşte anexele nr. J şi 2

M. Of. nr. 529/16 iul. 2015

modificări prin O.G. nr. 5/2011
Ordonanţă pentm aprobarea unor reglementări privind 
creşterea siguranţei njtiere şi destinaţia sumelor încasate de 
către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control 
în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice 
activităţii de transport rutier 

aprobată cu modificări şi L. nr. 161/2011 
completări prin

M. Of. nr. 80/31 ian. 2011 modifică art. 45 alin. (5) şi (6). art. 66: 
introduce alin. (7) şi (8) la art 45, alin. 
(3) - (5) Io art. 61, anexa nr. 5

M. Of. nr. 503/14 iul. 2011

18 completat prin O.U.G. nr. 8/2011 ;M. Of. nr. 109/11 feb. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 22_1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

aprobată prin L. nr. 33/2012

introduce alin. (î_l) la art. 22_1

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

8 modificări prin L. nr. 161/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 
pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea 
siguranţei rutiere şl destinaţia sumelor încasate de către 
personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în 
urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii 
de transport rutier

M. Of. nr. 503/14 iul. 2011 aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 
5/2011 şi modifică art. 61 alin. (3) şi (5)

1

TO modificări prin L. nr. 33/2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2011 pentru completarea art. 22_1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012 aprobă O.U.G. nr. 8/2011
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21 modificări prin L. nr. 71/2013 M. Of. nr. 171/29 mar. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
unor acte normative

în cuprinsul art. H.20,2!,35.40,41 alin. 
(14) Ut. a), art. 44,46, 47, 59, 6}_î şi 61 _2 
, sintagma «Ministerul Transporturilor» se 
înlocuieşte cu sintagma «Ministerul 
Transporturilor sau Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii 
Străine», după caz. iar sintagma «ordin al 
ministrului transporturilor şi 
infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma 
«ordin al ministrului transporturilor sau 
ordin al ministrului delegat pentru proiecte 
de infrastructură de interes naţional şi 
investiţii străine», după caz. In cuprinsul 
art. 41 _] alin. (1), art. 57 şi 58 sintagma 
«Ministerul Transporturilor» se înlocuieşte 
cu sintagma «Ministerul Transporturilor şi 
Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine», iar 
sintagma «ordin al ministrului 
transporturilor şi infrastructurii» se 
înlocuieşte cu sintagma «ordin comun al 
ministrului transporturilor şi al ministrului 
delegat pentru proiecte de infrastructură de 
interes naţional şi investiţii străine»

22modificări prin O.U.G. nr. 86/2014 M. Of. nr. 920/17 dec. 2014 în cuprinsul art. 11,20.21,35,40. art. 41
alin. (14) lii. a), art. 44. 46. 47, 59, 61_1 şiOrdonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru sintagma „Ministerul Transporturilor
modificarea şi completarea unor acte normative sau Departamentul pentru Proiecte de 

Infrastructură, Investiţii Străine. 
Parteneriat Public-Privat şi Promovarea 
Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma 
„Ministerul Transporturilor", iar sintagma 
„ ordin al ministrului transporturilor sau 
ordin al secretarului de stat care conduce

aprobată cu modificări şi L. nr. 174/2015 
completări prin

M. Of. nr. 475/30 iun. 2015

Departamentulpentni Proiecte de 
Infrastructură, Investiţii Străine, 
Parteneriat Public-Privat şi Promovarea 
Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma 
„ordin al ministrului transporturilor"; 
în cuprinsul art. 41 _1 alin. (I), art. 57 şi 58 
sintagma „Ministeml Transporturilor şi 
Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastmctură, Investiţii Străine.
Parteneriat Public-Privat şi Promovarea 
Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma 
„Ministerul Transporturilor", iar sintagma 
„ordin comun ai ministmlui transporturilot 
şi al secretarului de stal care conduce 
Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiţii Străine,
Parteneriat Public-Privat şi Promovarea 
Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma 
„ordin a! ministrului transporturilor"
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23 modificări prin L. nr. 198/2015 M. Of. nr. 529/16 iul. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul dnjmurilor

modifică ari. 2 alin. (3). ari. 2 alin. (4). an. 
6. an. n. an. 13. an. 17 alin. (2) Iii. d). 
an. 18, an. 19 alin. (4) şi (6), ari. 20. an. 
2l.ari. 22_l. ari. 27. an. 35. an. 37. ari. 38 
alin. (3). ari. 40 alin. (3) şi (4). ari. 41, an. 
4]_l. ari. 43 lil. e) şi i), ari. 44 alin. (I)-(3) 
şi (5). an. 45. an. 46. ari. 47. an. 48 alin. 
(2). ari. 50. ari. 51 alin. (2) şi (3), ari. 52. 
an. 57parlea introductivă şi Ut. gj. art. 58. 
an. 60 alin. (l)-(3). art. 61. ari. 61 _J şi 
61 _2. an. 62. art. 64. ari. 66: 
introduce art. 5_], art. 40_J, art. 51^1. 

art. 61 _3;
abrogă art. 2 alin. (5), art. 53. an. 57 Ut. 

m). art. 63; 
anexa nr. 5;
modifică şi înlocuieşte anexele nr. 1-4

2*» completat prin O.U.G. nr. 55/2016 M. Of. nr. 758/28 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România • 
S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere • 
S.A.. precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 50/2021 
completări prin

introduce an. 19 1

M. Of. nr. 315/29 mar. 2021

25 modificări prin L nr. 259/2017
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017 modifică şi înlocuieşte anexele nr. 2 şi 3: 
introduce alin. (5) • (8) la art. 40, alin. 
(5) - (14) la art. 60

26 completat prin L. nr. 154/2018 M. Of. nr. 543/29 iun. 2018 introduce alin. (3) şi (4) la an. 31, Ut. a_l) 
Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 şi a_2) la an. 61 alin. (1). art. 68 
privind regimul drumurilor

27 modificări prin L. nr. 189/2019 M. Of. nr. 865/28 oct. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

modifică art. 46 alin. (9), an. 47partea 
introductivă a alin. (10) şi art. 47 alin. (17), 
introduce alin. (15_1) la art. 47; 
abrogă art. 47 alin. (l8)-(20)

28 modificări prin O.U.G. nr. 16/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 modifică an. 38 alin. (1). an. 41 alin. (6)
Ut. c). art. 41 alin. (11) Ut. h), anexa nr. 2 şi 
anexa nr. 3;
introduce art. 34_l, alin. (!_}) la art. 38, 
Ut. e) la ari. 41 alin. (6) şi Ut. k) şi l) la an.
43:
abrogă art. 41 alin. (11) Ut. I)

29 modificări prin L. nr. 48/2020 !M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor

modifică art. 12 alin. (3) şi art. 22_1 alin.
(3)
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^oimodificări prin L. nr. 304/2021 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021
Lege pentru modificarea art. 27 alin. {4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

modifică art. 21 alin. (4)

31 completat prin ^ L. nr. 85/2022 •M. Of. nr. 366/13 apr. 2022 introduce alin. (S_}) - (3_3) la art. 2, alin.
Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 (4_}) la ari. 6, art. 6_}, alin. (2) la art. 7 şi 
privind regimul drumurilor, pentru modificarea şi completarea (ji (fj la art. 8 alin. (l)
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea 
Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 373/10 iul. 2001L. nr. 350/2001

Lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

1 completat prin O.G. nr. 69/2004 M. Of. nr. 773/24 aug. 2004
Ordonanţă pentnj completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

aprobată prin L. nr. 464/2004

introduce aUn.(2_I) la ari.38

M. Of. nr. 1050/12 nov. 2004

2 modificări prin L. nr. 464/2004 M. Of. nr. 1050/12 nov. 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2004 
pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul

aprobă O. G. nr. 69/2004

3,modificări prin L. nr. 289/2006 M. Of. nr. 606/13 iul. 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

modifică art.2 alin.(3). arl.9 lit.c). ari.I4. 
art.18. art.32. art.37 alin.(l)-(3). art.38 
aiin.(2_l) şi (3), ari.46 alin.(2) lil.f), art.SI, 
ari.55. art.57 alin.(J) lit.a) şi b), art.59 
lit.c). art.63. art.64, anexa nr.U 
introduce lit.e) la art.9. lit.i) la alin.(2) şi 

lit.d) la alin. (3) ale art.46, a!in.(l_l) la 
art.62, art.63_1 şi 63_2; 
completează anexa nr.2

« modificări prin O.G. nr. 18/2007 M. Of. nr. 81/1 feb. 2007
Ordonanţă pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

aprobată cu modificări prin L. nr. 168/2007

modifică ari. 51 alin.(3)

M. Of. nr. 406/18 iun. 2007

5 modificări prin M. Of. nr. 406/18 iun. 2007L. nr. 168/2007 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2007 
pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

modifică art.5J alin.(3)

6 modificări prin M. Of. nr. 628/29 aug. 2008
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

aprobată cu modificări şi L. nr. 242/2009 
completări prin

O.G. nr. 27/2008 modifică titlul secţiunii a 3-0 a cap. 11. art. 
14. aii. 18 paiiea dispozitivă şi Ut. a) şi g). 
art. 29 alin. (2), art. 31 Ut. a), art. j2. art. 
46 alin. (1). art. 47 alin. (I), aii.48 alin.
(1). secţiunea a 6-a a cap. IVcu art. 57-61, 
art.63_I, art. 65 alin. (J), anexa nr. 1. 
anexa nr. 2:
introduce art. J4_}. ari. 31^1 - 31 _3, art. 
35_1, alin. (2) la art. 43, lit.f_]) şi j) la 
art. 46 alin. (2), Ut. e).J) şi g) la art. 46 
alin. (3), alin. (4) - (8) la art. 46. alin. (5) şi 
(6) la art. 47. alin. (4) la art. 49. alin. (1_I) 
şi (1_2) la art. 51, alin. (3) la art. 55, alin. 
(4) şi (5) la art. 56, lit.J) la art. 63 alin. (2): 
înlocuieşte în tot cuprinsul actului normativ 
denumirea "Ministerul Transporturilor, 
Consinicţiilorşi Turismului "cu " 
Ministerul Dezvoltării. Lucrărilor Publice 
şi Locuinţelor"

M. Of. nr. 460/3 iul. 2009
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7 modificări prin L. nr. 242/2009 M. Of. nr. 460/3 iul. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul

aproba cu modificâh şi completări O. G. nr. 
27/2008 şi modifică ari. 14 alin. (3). ari.
32, art. 35_1, art. 37 alin. (4). ari. 46 alin. 
(7), art. 47 alin. (5). aii. 55 alin. (3), art. 
63_1 Ut. b). anexa nr. 2; 
introduce alin. (5) la art. 3J_I, Ui. g) la art. 
63 alin. (2). completează anexa nr. 1; 
abrogă art. 47 alin. (6): 
înlocuieşte. în iot cuprinsul actului 
normativ, denumirea "Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului "cu "MinisterulDcz\'oltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" şi 
denumirea "Ministerul Culturii şi Cultelor" 
cu denumirea "Ministerul Cultuiii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional"

e modificări prin L. nr. 345/2009 M. Of. nr. 778/13 nov. 2009
Lege pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

modifică art. 36 alin. (2); 
introduce alin. (4) la art. 36

9 modificări prin O.U.G. nr. 7/2011 M. Of. nr. 111/11 feb. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

aprobată cu modificări şi L. nr. 190/2013 
completări prin

modifică art. J, art. 9 Ut. c). art. 15, art. 17, 
titlul secţ. a 2-a din cap. IU. titlul secţ. a 3- 
a din cap. IU. art. 32. art. 35, art. 36. art.
37 alin. (1). art. 44 alin. (1), art. 46 alin.
(1) . art. 47 alin. (3)-(5). art. 48. art. 49 alin.
(2) şi (4), art. 50, art. 51 alin. (1), art. 54 
alin. (2). art. 55 alin. (2), anexele nr. 1 şi 2: 
introduce Ut. c_l)-c_5) la art. 18 alin. (1), 
art. 24_1. art. 27_1. art. 36_l, alin. (1_1)- 
(IJ) la aii. 37, aii. 43J. alin. (IJ)-(iJ) 
la art. 46, art. 46_1, art. 48_1, alin. (5) la 
art. 49, alin. (6) şi (7) la aii. 56. art. 56_1 
la data de 1 ian. 2012, ari. 56_2; 
abrogă art. 35_1 alin. (4). art. 37 alin. (5). 
ari. 43 alin. (2), art. 53

M. Of. nr. 418/10 iul. 2013

10 completat prin L. nr. 162/2011
Lege pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

M. Of. nr. 503/14 iul. 2011 completează anexa nr. 2

” modificări prin L. nr. 221/2011
Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

M. Of. nr. 853/2 dec. 2011 modifică art. 29 alin. (2)

12 modificări prin L nr. 219/2012 M. Of. nr. 789/23 nov. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 61/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionaie de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismuiui, precum şi pentru modificarea unor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O. V. G. 
nr. 81/2011 şi introduce art. 47_1

13 modificări prin O.U.G. nr. 85/2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (1_3) al art. 46 
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul

aprobată prin L nr. 131/2013

IM. Of. nr. 845/13 dec. 2012 modifică art. 46 alin. (1_3)

M. Of. nr. 248/30 apr. 2013
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14 modificări prin M. Of. nr. 248/30 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1_3) al art. 46 din Legea 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

L. nr. 131/2013 aproba O.U.C. nr. 85/2012

isimodificări prin L. nr. 190/2013 M. Of. nr. 418/10 iul. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

aprobă O.U.G. nr. 7/2011 şi modifică art. 1 
alin. (5). ari. 5, art. 8. aii. 9 Iii. c) şi d). art. 
10. an. 12. art. 17. aii. 18 alin. (!) Ut. h) şi 
c). an. 22 alin. (1) şi (2). an. 31. aii. 32. 
an. 35 alin. (2), art. 36 alin. (7), aii. 36 
alin. (10). art. 36_1. art. 37 alin. {1_2) şi 
(1_3), art. 38, art. 43_1 alin. (4) şi (5). art. 
46 alin. (I). art. 46 alin. (1_3). art. 47 alin. 
(3). an. 48 alin. (2). art. 48_l, aii. 50. aii. 
51 alin. (1). aii. 52. art. 54, aii. 55 alin.
(2), ari. 56 alin. (6) şi (7). art. 63_1 Ut. d); 
modifică şi completează anexa nr. 1 şi 
anexa nr. 2;
introduce Ut. e__l) la art. 36 alin. (12). Ut. 
e) la art. 46_1. alin. (3_l) la aii. 47, Ut. h) 
la art. 63 alin. (2);
abrogă art. 18 alin. (!) Ut. c_4), art. 36 

alin. (8). aii. 46 alin. (1_1). (1_2). (1_4) şi 
(1_5). art. 49 alin. (5), aii. 56_2

lecompletat prin L. nr. 229/2013 M. Of. nr. 438/18 iul. 2013
Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

introduce alin. (8) la art. 56

1? modificări prin L. nr. 302/2015 M. Of. nr. 898/3 dec. 2015
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

modifică art. 56 alin. (3)

18 modificări prin L. nr. 303/2015 M. Of. nr. 898/3 dec. 2015
Lege pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. 
(13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul

modifică art. 46 alin. (1_3)

i9modificări prin L. nr. 324/2015 M. Of. nr. 937/18 dec. 2015
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

modifică art. 48 alin. (1) şi (2); 
introduce alin. (l_6)-(l_8) la an. 46; 
abrogă art. 62 alin. (1 _1)

20 modificări prin O.U.G. nr. 7/2016 M. Of. nr. 204/18 mar. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea 
implementării proiectelor de infrastnjctură transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 241/2016 
completări prin

introduce alin. (3_2) la art. 47

M. Of. nr. 974/6 dec. 2016
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»21 modificări prin L. nr. 197/2016 M. Of. nr. 874/1 nov. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2014 pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 29 alin. (2); 
introduce alin. (2J) la art. 29

22 modificări prin M. Of. nr. 1052/27 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de constnjcţii

respinsă prin L. nr. 86/2017

O.U.G. nr. 100/2016 modifică art. 24_l, art. 27 J, an. 29 alin. 
(6). art. 31 Ut. d). art. 32 alin. (1) - (4), (6) 
şi (8). art. 34. ari. 35 alin. (3). ari. 36 alin. 
(12), an. 37 alin. (J), (IJ). (!_3) şi (3), 
an. 38 alin. (l), art. 46 alin. (4), art. 47 
alin. (}) şi (3_2). aii. 48_J alin. (4) şi (5). 
art. 56 alin. (4) - (7), aii. 63 alin. (2). art. 
63_i, an. 64 alin. (1), anexa nr. 2: 
introduce alin. (6) - (8) la aii. 14, Ut. i) la 
art. 18 alin. (1), alin. (6_J) la art. 32. alin. 
(7_l) la aii. 32. an. 36_2. alin. (2_1) la 
art. 37. alin. (7) la aii. 37, alin. (l_l) la 
art. 38. alin. (6) la aii. 48_I. alin. (7_î) la 
an. 56, alin. (3) şi (4) la art. 64. alin. (!_}) 
la art. 65;siniagme!e „Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului" şi 
„Ministei-ul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei" se înlocuiesc cu sintagma 
„Ministend Dezvoltării Regionale şi 
Administraiiei Publice ", sintagma ..aviz de 
oportunitate " se înlocuieşte cu sintagma 
„aviz de iniţiere" şi sintagma „Ministenjl 
Culturii prin ser\’iciile judeţene" se 
înlocuieşte cu sintagma ..Ministerul 
Culturii sau seiriciile publice 
deconcentrale ale acestuia, după caz 
sintagma „arhitect-şef se înlocuieşte cu 
sintagma „arhitect-şef/urbanist-şef

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

23 modificări prin L. nr. 86/2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum 
şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrăriior 
de construcţii

M. Of. nr. 313/2 mai 2017 respinge O.U.G. nr. 100/2016

24 modificări prin O.U.G. nr. 49/2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în vederea 
accelerării implementării proiectelor de infrastructură de 
transport de interes naţional, pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii 
nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L, nr. 240/2017 
completări prin

M. Of. nr. 507/30 iun. 2017 abrogă art. 47 aUn.(3_2)

M. Of. nr. 971/7 dec. 2017

25 modificări prin O.U.G. nr. 51/2018 M. Of. nr. 520/25 iun. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru 
prorogarea unor termene

aprobată prin L. nr. 277/2018

modifică art. 46 alin. (1_3) şi art. 56 alin.
(5)

M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018
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26 modificări prin L. nr. 277/2018 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismui şi pentnj prorogarea unor 
termene

aprobă O.U.G. nr. 5J/2018

27 completat prin M. Of. nr. 623/26 iul. 2019L. nr. 151/2019
Lege pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriuiui şi urbanismul

introduce art. J9_I. Ut. d) ia aii. 22 alin. 
(2), art. 22_], alin. (2) la art. 26, alin. (2) 
la art. 27_î, Ut. h) la art. 51 alin. (!_}), 
alin. (3) la aii. 64 şi anexa nr. 2

28 admisă excepţie D.C.C. nr. 49/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 385/13 mai 2020
Decizia nr. 49 din 4 februarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) teza întâi 
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul. în forma modificată prin art. I pct. 6 din Legea nr. 
289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

art. 32 alin. (1) teza întâi. în forma 
modificată prin art. 1 pct. 6 din Legea nr. 
289/2006

29 modificări prin O.U.G. nr. 79/2021 M. Of. nr. 646/30 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

aprobată cu modificări prin L. nr. 13/2022

modifică art. 36 alin. (9) - (11) şi art. 36_1

M. Of. nr. 25/7 ian. 2022

30 modificări prin L. nr. 13/2022 M. Of. nr. 25/7 ian. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul

modifică art. 36 alin. (9)-(ll) şi art. 36_l 
alin. (3), (5) şi (6)

31 modificări prin L. nr. 45/2022 ,M. Of. nr. 237/10 mar. 2022 modifică art. 51 alin. (J), (l_2) şi (3): 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte nonnative şi introduce aii. 51^1 
pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor 
programe gestionate de Ministerul Dezvoltării. Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei
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