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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro 

 
 

 
                                                                                          Bucureşti, 30 octombrie 2018 

               Nr.4c-4/198/2017 
 
 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii, cu care 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată în fond, transmis cu adresa 

PLx.557/2017. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

       

PREŞEDINTE, 

 

Lucian Nicolae Bode 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro 

 
                                            Bucureşti, 30 octombrie 2018 

                                                        Nr.4c-4/198/2017 
      PLx 557/2017                                                                                                              

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii 
Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond, cu 
proiectului de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii, 
transmis cu adresa nr. PL.x 557/2017  din 7 decembrie 2017. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Senatul a adoptat actul normativ  ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constitutia României republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  proiectul de lege, cu observații și propuneri, prin avizul cu numărul 
464/05.06.2017. 

Guvernul, prin punctul sau de vedere nr.1200/DPSG din 10.08.2017, nu susține adoptarea acestei inițiative 
legislative. 

Comisia penru afaceri europene, prin avizul nr.4c-19/84/06.03.2018, a avizat favorabil acest act normativ. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75


 2 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea executarii obiectivului de investiții Autostrada 
Iași-Târgu Mureș Autostrada Unirii, ce urmează a fi finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Transporturilor. 

Potrivit prevederilor art.61 și ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei 
pentru transporturi și infrastructură au examinat proiectul de lege în ședința din 23 octombrie 2018. 

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor.  
                În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii, 
cu amendamentele admise și respinse, prevăzute în anexa 1 și 2, care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

  
 
 
 

PREŞEDINTE,                                                                  SECRETAR, 
 
                         Lucian Nicolae Bode                                                                                Marius Bodea 
 
                   
  

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Monica Tudor 
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Anexa  1 
 

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

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text proiect de Lege 
 

Amendamente propuse Motivație 

0 1 2 3 
1 Art. 1 Prezenta lege aprobă executarea 

obiectivului de investiții Autostrada Iaşi-Târgu 
Mureş, denumită în continuare Autostrada 
Unirii. 

Art. 1 Prezenta lege aprobă executarea obiectivului 
de investiții Autostrada IaşiTârgu Mureş, denumită 
în continuare Autostrada Unirii. Autostrada Unirii 
începe la granița României cu Republica 
Moldova printr-un nou pod peste râul Prut și se 
termină printr-o conexiune cu autostrada A3 
Brașov-Borș, în apropierea orașului Târgu-
Mureș. 
 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 
 

Pentru identificarea geografică a 
limitelor acestui proiect. Este 
important ca punctul de plecare să 
fie granița cu Republica Moldova 
(printr-un nou pod peste Prut). 

2 Art. 2 Obiectivul de investiții Autostrada Unirii 
se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Transporturilor, în limita sumelor 
aprobate anual cu această destinație din credite 
externe și din fonduri europene disponibile în 
cadrul exercițiului financiar multianual 
2014- 2020. 

Art. 2 Obiectivul de investiții Autostrada Unirii se 
finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Transporturilor din credite externe și 
din fonduri europene nerambursabile și/sau prin 
parteneriat public/privat. În fiecare lege 
bugetară anuală, pe durata implementării 
proiectului, se vor aloca acestui obiectiv credite 
bugetare conform necesarului de finanțare 
comunicat de Ministerul Transporturilor. 
 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 
 

Este necesară asigurarea unei 
finanțări constante pentru acest 
proiect de investiții, astfel încât 
pregătirea și apoi execuția lui să se 
desfășoare într-un ritm accelerat. 
Orice lege bugetară anuală care 
alocă mai puțin decât necesarul de 
finanțare pentru acel an, va trebui 
să deroge explicit de la actuala 
lege. 
 

3 Ministerul Transporturilor este ministerul 
responsabil pentru coordonarea realizării 
obiectului de investiții Autostrada Unirii. 
 

Nemodificat  
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0 1 2 3 
4 Art. 4 Termenul de execuție a obiectivului de 

investiții Autostrada Unirii este de patru ani 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

Art. 4 Ministerul Transporturilor va demara, în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, procedurile necesare pentru 
realizarea obiectivului de investiții Autostrada 
Unirii.  
 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 
 

În primă fază este necesară lansarea 
licitațiilor pentru pregătirea 
temeinică a acestui proiect de 
infrastructură, astfel încât riscurile 
de teren, în special cele geologice și 
geotehnice, dar și impactul de 
mediu și social să fie identificate cu 
o precizie ridicată, propunându-se 
soluții tehnice bine fundamentate. 
Necesitatea acestei etape este 
indubitabilă, este expresia voinței 
legiuitorului, nemaifiind necesară 
parcurgerea procedurii birocratice 
de aprobare a notei de 
fundamentare prin Hotărâre de 
Guvern. 
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Anexa  2 

 

 

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

Nr
. 

crt
. 

Text proiect de Lege 
 

Amendamente propuse Motivație Motivația 
respingerii 

0 1 2 3  
1  Art. 5 (1) Gestionarea proiectului Autostrăzii Unirii va fi 

făcută, în primă fază, de o Unitate Specială de Proiect 
din cadrul Ministerului Transporturilor.  
(2) Personalul angajat în cadrul acestei unități va fi 
angajat prin concurs și va fi înalt calificat, cu experiență 
în proiecte internaționale de magnitudine similară, 
salarizarea urmând a fi făcută la nivelul pieței, prin 
derogare de la legea 153/2017.  
(3) Ministerul Transporturilor va implica experți ai 
instituțiilor financiare internaționale pentru asistență 
tehnică către Unitatea Specială de Proiect.  
(4) Gestionarea proiectului de investiție Autostrada 
Unirii poate fi, ulterior, externalizată către un partener 
privat cu experiență relevantă pe plan internațional. 
 
Dep.Cătălin Drulă-USR 

n ultimii 20 de ani, Compania 
Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) 
a demonstrat cu prisosință că nu 
este capabilă să gestioneze proiecte 
complexe de construcție de 
autostrăzi, așa cum este cazul 
Autostrăzii Unirii. Pentru acest 
deziderat este necesară o echipă 
dedicată acestui obiectiv, 
profesionistă, cu experiență în 
domeniul managementului de 
proiecte de transport de o 
asemenea anvergură. Sprijinul 
tehnic al instituțiilor financiare 
internaționale ar fi mai mult decât 
benefic, în special în etapa de 
formare și operaționalizare a 
acestui task-force. 
 

 

 


