
1 
 

 

 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                                                                                                                          
          COMISIA JURIDICĂ, 
   DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

             Bucureşti, 16 februarie 2021 
            Nr.4c-13/66/2020 
            PLx. 21/2020 

 
A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2019 privind 
completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea 

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, în procedură 
de urgență  cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.84/2003 pentru 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", trimis 
cu adresa nr. PLx. 21 din 17 februarie 2020, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
sub nr.4c-13/66 din 18 februarie 2020. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin 
(9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră 
decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.84/2003, astfel încât C.N.A.I.R. să poată încheia, în condiţiile legii, contracte de 
concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii executate/prestate pe terenurile proprietate 
publică a statului, destinate spaţiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor 
expres pentru asigurarea de servicii necesare desfăşurării traficului rutier, precum si a altor 
activităţi economice. 

În şedinţa din data de 16 februarie 2020, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat Proiectul 
de Lege supus 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 unanimitate de 
voturi, să acorde aviz pozitiv Proiectului Lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

  
                     
                  PREŞEDINTE,                                                        SECRETAR 

 
             Mihai Alexandru Badea                                        Băcanu Cristian Tudor 
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