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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra  proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2017 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 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, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, trimis spre dezbatere în fond, cu 
adresa nr. PLx 379/2017 din 23 octombrie 2017. 

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

 
 
 
 

  
PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina  Vicol-Ciorbă                  
 
 

 PREŞEDINTE, 
Cătălin Drulă 
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R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2017 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 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 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere, în 
fond,  cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2017 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 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, transmis cu adresa nr. PLx 379 din  23 octombrie 2017. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 17 octombrie 2017. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.666 
din 18 august 2017. 

Consiliului Economic şi Social a transmis un aviz favorabil conform avizului 
nr.3943 din 8 august 2017. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil actul normativ, prin 
avizul nr. 4c-7/1074 din 6 noiembrie 2017. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil actul normativ, prin avizul 
nr. 4c-3/518/2017. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil actul normativ, prin 
avizul cu nr. 4c-2/1007 din 28 februarie 2018.  



 
 

Guvernul României, a transmis două puncte de vedere, în anii 2020 și 2021, prin 
care  susține adoptarea inițiativei legislative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016, în sensul 
continuării implementării corespunzătoare a proiectelor de infrastructură de transport 
naţional prevăzute în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.666/2016  

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe 
separate.  

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în şedinţa 
din 27 aprilie  2021. 

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ai Companiei Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere. 

Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în şedinţa  
desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din  8 februarie 2022.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi la şedinţă  
conform listei de  prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu  unanimitate de 
voturi, respingerea actului normativ, deoarece acesta a fost abrogat de Legea nr.50/2021 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea 
Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si înfiintarea 
Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea 
unor acte normative.   

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                          PREŞEDINTE, 
        Laura-Cătălina  Vicol-Ciorbă                               Cătălin Drulă 
 
 
 
 
 
 
                      SECRETAR,                                            SECRETAR, 

    Ladanyi Laszlo-Zsolt                                  Zacharie Benedek 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Florica Manole 
Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 


