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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 

 

Bucureşti, 14.11.2022 

Nr.4c-5/678 

Către, 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI, 

Doamnei Preşedinte, Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ, 

Domnului Preşedinte, Cătălin DRULĂ 

 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC, 

Domnului Preşedinte, George-Cătălin STÂNGĂ 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, transmis cu adresa nr. PLx 460/2022 și înregistrat la Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice sub nr.4c-

5/458/06.09.2022. 

 

  

 

PREŞEDINTE, 

Florin-Ionuţ BARBU 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
mirela.baciu
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 

 

Bucureşti, 14.11.2022 

Nr.4c-5/678 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

(PLx nr.460/2022) 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

cu modificările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 

pentru transporturi şi infrastructură și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au 

fost sesizate, cu dezbaterea pe fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 38 

alin.(11) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

transmis cu adresa nr. PLx 460/2022 și înregistrat la Comisia pentru agricultură sub 

nr.4c-5/458/06.09.2022.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 1 septembrie 2022. 

La întocmirea raportului preliminar, comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 528/11.05.2022); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.2567/03.05.2022). 

Guvernul României nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.38 alin.(11) 

din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 

legislativă vizează crearea cadrului legal care permite administratorului drumurilor 
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de interes naţional sau a drumurilor de interes judeţean realizarea promptă a 

intervenţiilor necesare în situaţii potenţial periculoase pentru siguranţa circulaţiei 

rutiere. 

Conform prevederilor art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a 

examinat proiectul de lege în ședința din data de 8 noiembrie 2022.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

La lucrările şedinţei a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art. 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările 

ulterioare, domnul Gábor SÁNDOR, Secretar de stat în cadrul Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către 

membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (3 împotrivă și 2 abțineri), 

să se propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

      Florin-Ionuţ BARBU       Constantin BÎRCĂ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Consultant Mirela Baciu 

 

 


