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AVIZ
referitor la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare
cu Proiectul de Lege pentru modificare şi completarea art.47 din Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, trimis cu adresa nr. PLx. 39 din 11
februarie 2019, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c13/87 din 12 februarie 2019.
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi
ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă, ca
urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din
Constituţia României republicată.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, în sensul eliminării căilor de acces la
drumul public, cu amenajările aferente, din enumerarea exhaustivă a categoriilor de
obiective din ampriza sau zona de siguranţă a drumurilor publice, pentru care există
obligaţia legală de a plăti administratorului drumurilor tarife pentru utilizare şi acces
în zona drumului. Totodată, se propune exceptarea de la aplicarea tarifelor pentru
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utilizare şi acces în zona drumului, a căilor de amplasare acces în ampriza şi în zona
de siguranţă.
În şedinţa din data de 12 martie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării,
expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu
majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil iniţiativei legislative.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte
din categoria legilor ordinare.
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