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BIROUL PERMANENT  
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 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru 

aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului", transmis Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură pentru dezbatere şi avizare pe fond, cu adresa nr. 

PLx.167/2019 din 25 martie 2019. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Găvrilă GHILEA 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
 

                          Bucureşti, 27 octombrie 2020 
                                                                               Nr. 4c-4/52/2019  

 
PLx.167/2019 

 
 
 

R A P O R T    
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului" 

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

completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, cu 

Proiectul de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului", transmis cu adresa nr. 

PLx.167/2019  din 25 martie 2019. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Camera Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin (2) din Constituția României, în şedinţa din 20 martie 2019. 

               Consiliul Legislativ, prin adresa nr.1214/19.12.2018 a avizat negativ actul normativ. 

               Consiliul Economic şi Social, prin adresa nr. 6405 din 11.12.2018 a avizat favorabil actul normativ, cu 

observaţii. 
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               Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ proiectul de lege în 

ședința din data de  9 aprilie 2019, prin avizul 4c-7/132. 

               Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ actul normativ în şedinţa din 9 aprilie 2019, prin 

avizul 4c-13/288/2019. 

      Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea obiectivului de investiţii „Autostrada Nordului”. 

               Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură a examinat proiectul de lege în şedinţa online din 27 octombrie 2020. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi deputații conform listei de prezență.  

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au 

hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea actului normativ cu amendamente admise prevăzute în anexa 1 şi 

amendamente respinse prevăzute în anexa 2,anexe care fac parte integrantă din prezentul raport.  

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

 
 

PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
 
             Găvrilă GHILEA  Ionela Viorela DOBRICĂ 
 
 
 
 

Consilier parlamentar Iulia Ioana Mircea 
Consilier parlamentar Monica Gabriela Tudor 
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                                                                                                                                                   Anexa 1  

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

asupra proiectului de pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului" 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text admise/autor 

 Motivarea 

0 1 2 3 
1. LEGE 

pentru aprobarea obiectului de investiţii 
“Autostrada Nordului” 

Nemodificat  

2. Art. 1 - Prezenta lege aprobă executarea 
obiectivului de investiţii Autostrada Vama 
Petea- Satu Mare- Baia Mare- Dej- Bistriţa- 
Vatra Dornei- Suceava, denumită în continuare 
“Autostrada Nordului”. 

Nemodificat  

3. Art. 2 - Obiectivul de investiţii Autostrada 
Nordului se finanţează de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Transporturilor, în limita 
sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din 
credite externe şi din fonduri europene 

Nemodificat  

4. Art. 3 -  Ministerul Transporturilor este 
ministerul responsabil pentru coordonarea 
realizării obiectivului de investiţii Autostrada 
Nordului 

Nemodificat  

5. Art. 4 – Termenul de execuţie a obiectivului de 
investiţii Autostrada Nordului este de 4 ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Nemodificat  

6. Art. 5- Prevederile prezentei legi intră în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2019. 

Art. 5- Prevederile prezentei legi intră în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2021. 
 
Autor: dep. PSD – Ionela Dobrică 

Termenul este caduc 
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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  

asupra proiectului de pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului" 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text respins/autor 

 Motivarea 

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

obiectivului de investiţii Autostrada Vama 
Petea- Satu Mare- Baia Mare- Dej- Bistriţa- 
Vatra Dornei- Suceava, denumită în continuare 
“Autostrada Nordului”. 

Art. 1 – Prezenta lege aprobă obiectivul de 
investiții Autostrada Vama Oar – Satu Mare – 
Baia Mare – Dej – Bistrița - Vatra Dornei – 
Suceava, denumită în continuare “Autostrada 
Nordului”. 
 
Autor: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii 
şi Comunicaţiilor 

La nivelul CNAIR au existat o 
serie de demersuri întreprinse în 
ceea ce privește asigurarea 
modalității de interconectare pe 
direcția NV – NE între Moldova și 
Transilvania (în prezent la nivel de 
Drum Expres). Totodată au existat 
o serie de  solicitări formulate de 
partea ungară, cu ocazia 
întâlnirilor de lucru româno – 
ungare având ca obiect acordul cu 
privire la punctul de intersecție la 
graniță a obiectivului preconizat a 
fi realizat, prin care, față de 
propunerea inițială a Drumului 
Expres Petea – Satu Mare – Baia 
Mare, la sfârşitul anului 2008, 
partea ungară a făcut propunerea 
oficială de modificare a traseului 
Drumului Expres de pe teritoriul 
românesc, urmând ca traseul să 
urmărească  „malul stâng” al 
Someşului, deoarece la studiul 
traseului inițial avut în vedere 
până la graniţă, spre localitatea 
Petea, proiectanţii unguri au 
identificat aproape de graniţa cu 
România un sit Natura 2000, care 
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nu permite realizarea de lucrări în 
zonă.  
Nu în ultimul rând prin preluarea 
solicitării exprimate de partea 
ungară, traseul drumului exptres în 
ceea ce priveşte punctul de 
intersecţie la frontieră a fost 
schimbat de la Petea la Oar. 

2 Art. 5- Prevederile prezentei legi intră în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2019. 

Se elimină 
 
Autor: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii 
şi Comunicaţiilor 

apreciem necesară eliminarea 
acestui articol din cadrul 
proiectului de lege, nefiind necesar 
a se stabili o dată de intrare în 
vigoare, aceasta putând a fi cea 
stabilită conform prevederilor 
legale în vigoare 

 
 

 


