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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 16.06.2003 
                    Nr.23/123/2003 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea 

Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România, primită cu 

adresa nr.184 din 22 mai 2003. 

  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de 

lege face parte din categoria legilor ordinare. 

        

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 16.06.2003 
                                                                                                     Nr.23/123/2003 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea 

Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România 
 
 
 

  1. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu adresa nr.184 din 22 mai 2003, pentru avizare şi dezbatere 
în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea Programului 
prioritar de construcţie a autostrăzilor din România. 
  Prin această propunere, iniţiatorii solicită includerea drumului naţional Buzău - Brăila - Galaţi în lungime de cca 120 
km., în programul prioritar de realizare a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie. 
  Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ cu nr.722/19.05.2003. 
  2. În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
  3. Propunerea legislativă a fost examinată în şedinţa comisiei din data de 11 iunie 2003. 
  La lucrările comisiei au participat iniţiatorii propunerii legislative şi specialişti din Ministerul Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei. 
  La întocmirea raportului, membrii comisiei au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ şi Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
  Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 
  4. La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 25 de deputaţi membri ai comisiei. 
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  În urma dezbaterii, comisia propune admiterea cu modificări a propunerii legislative. 
 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative, cu următoarele amendamente admise: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente admise Motivaţie 

0 1 2 3 
1. LEGE 

pentru completarea anexei la Ordonanţa 
Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea 

Programului prioritar de construcţie a 
autostrăzilor din România 

 

LEGE 
pentru modificarea anexei la Ordonanţa 
Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea 

Programului prioritar de construcţie a 
autostrăzilor din România şi a drumurilor 

naţionale cu patru benzi de circulaţie 
 

Conform modificărilor aduse 
prin Legea nr.1/2002 de 
aprobare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nbr.16/1999. 

2. Articol unic. - Anexa la Ordonanţa 
Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea 
Programului prioritar de construcţie a 
autostrăzilor din România, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.39/1999, 
Partea I, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.1/2002, se 
modifică după cum urmează: 
 

Articol unic. - Anexa la Ordonanţa Guvernului 
nr.16/1999 privind aprobarea Programului 
prioritar de construcţie a autostrăzilor din 
România, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.39 din 29 ianuarie 1999,  
aprobată cu modificări prin Legea nr.1/2002, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 
3. Anexă 

 
Programul prioritar privind construcţia de 

autostrăzi şi drumuri naţionale cu patru benzi 
de circulaţie 

 
Tronsoanele de autostrăzi şi drumuri 
naţionale cu patru benzi de circulaţie 
însumează 1821 km şi sunt următoarele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Drumuri naţionale cu patru benzi de 
circulaţie 

Anexă 
 

Programul prioritar privind construcţia de 
autostrăzi şi drumuri naţionale cu patru benzi 

de circulaţie 
 
Tronsoanele de autostrăzi şi drumuri naţionale 
cu patru benzi de circulaţie însumează 1821 km 
şi sunt următoarele: 
 
I. Autostrăzi 
Bucureşti - Piteşti                                   96 km 
Bucureşti - Feteşti - Cernavodă           151 km 
Centura Bucureşti Sud                          46 km 
Centura Bucureşti Nord                        50 km 
Bucureşti - Ploieşti                                 70 km 
Ploieşti - Comarnic                                36 km 
Comarnic - Braşov                                 65 km 
Borş - Oradea - Cluj                             167 km 
Piteşti - Sibiu                                         150 km 
Sibiu - Lugoj                                         210 km 
Lugoj - Nădlac                                      130 km 
Ploieşti - Albiţa                                     310 km 
Total tronsoane de autostrăzi:          1481 km 
 
II. Drumuri naţionale cu patru benzi de 
circulaţie 
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0 1 2 3 
Bucureşti - Giurgiu - 49 km 
Braşov - Sibiu - 110 km 
Cernavodă - Constanţa - 61 km 
Buzău - Brăila - Galaţi - 120 km 
Total tronsoane de drumuri cu patru benzi de 
circulaţie - 341 km 
 
Pentru drumul naţional Buzău - Brăila - 
Galaţi - se vor aloca fondurile 
corespunzătoare pentru începerea studiilor de 
fezabilitate începând cu anul 2003. 
 

Bucureşti - Giurgiu                                   49 km 
Braşov - Sibiu                                         110 km 
Cernavodă - Constanţa                             61 km 
Buzău - Brăila - Galaţi                            120 km 
Total tronsoane de drumuri naţionale cu patru 
benzi de circulaţie                                   340 km 
 
Pentru drumul naţional Buzău - Brăila - Galaţi 
se vor aloca, începând cu anul 2003, fondurile 
corespunzătoare pentru începerea studiilor de 
fezabilitate. 
 
NOTĂ: Pentru tronsoanele nefinalizate, 
lungimea este estimativă şi se va definitiva 
pe baza studiilor şi proiectelor ulterioare. 
 

 
 
 
                                         PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR, 
 
                                            István Antal                                                                         Aurelia Vasile 
 
 
 

         RAPORTORI: 
       Dep. Ioan Bivolaru - PSD Dep. Aurelia Vasile - PSD 
       Dep. Cristian Buzea - PRM Dep. Ioan Miclea - PRM 
       Dep. Anca Boagiu - PD  Dep. Doru Palade - PRM 
       Dep. Robert Raduly - UDMR Dep. Ion Rădoi - PSD 



 

 5 

       Dep. Pavel Târpescu - PSD Dep. Marin Anton - PNL 
       Dep. Aurel Daraban - PSD Dep. Florentin Sandu - PSD 
       Dep. Istvan Erdei - UDMR 
Expert, Daniel Bădina 
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