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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, pentru completarea 

art.18 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi pentru completarea art.5 din Legea nr.265/2008 privind 

gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului care sunt sesizate 

în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, pentru completarea art.18 

alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru 

completarea art.5 din Legea nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei 

pe infrastructura rutieră, transmis cu adresa nr. P.L.x. 692/2022 din 31.10.2022, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/730/2022 din 31.10.2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.794/07.07.2022, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 4147/05.07.2022, avizează 

favorabil proiectul de act normativ cu observații. 

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

ședința din 26.10.2022. 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, completarea art.18 alin.(1) din Legea 

nr.350/2001, precum şi completarea art.5 din Legea nr.265/2008 privind 

gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. Potrivit expunerii de 

motive, iniţiativa vizează introducerea obligativităţii ca organele administrației 

publice care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică în domeniul 

drumurilor transversale de interes naţional şi judeţean, în intravilan, să includă în 

programele de realizare a proiectelor, atât lucrări destinate circulației rutiere, cât şi 

lucrări destinate circulației pietonale, prin amenajări de trotuare, pe cel puțin una 

dintre părțile carosabilului, în vederea asigurării siguranței acestora. 

 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 07.02.2023 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 

admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.  

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
SÁNDOR BENDE 

 

 

 
 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 

 



 
 

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

 
Nr. 
crt. 

Texte acte normative Text adoptat de Senat Amendamente admise /autor Motivarea 

1.   
 
Art. 19 - (2) Consiliile locale 
vor asigura, în intravilan, 
condiţiile de deplasare a 
pietonilor şi cicliştilor, prin 
amenajări de trotuare şi piste. 

1. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, 
condiții de deplasare a pietonilor și cicliștilor prin 
amenajări de trotuare și piste.” 

1. La articolul 19, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Consiliile locale vor asigura, în 
intravilan, condiții de deplasare a 
pietonilor și cicliștilor prin amenajări de 
trotuare și piste pentru cicliști.” 
Autor: Bende Sándor - UDMR 

Claritatea 
textului 
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