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 Către, 

 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Doamnei președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 

Domnului președinte Florin-Ionuț BARBU 

 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

Domnului președinte 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 spre 

dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu adresa nr. PLx. 460 din 7 septembrie 2022.  

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Cătălin DRULĂ 
 

 

 

 

 

 
Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
tudor.monica
Original



1 

 

 
                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
COMISIA PENTRU TRANSPORT ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

                        București, 27 septemebrie 2022                                 

                           PL-x 460/2022 

   

            

 
 RAPORT PRELIMINAR  

 asupra 

Proiectului  de Lege pentru modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu 

Proiectul de Lege pentru modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor, trimis Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu adresa nr. PL-x 

460/2022 din 7 septembrie 2022, înregistrat cu nr. 4c-4/190. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată în condițiile art.76 alin.(1) din Constituția 

României, republicată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 1 septembrie 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) și (3) din 

Constituția României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu avizul nr. 528/11.05.2022 inițiativa legislativă, 

cu observații și propuneri.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil cu avizul nr. 2567/03.05.2022 inițiativa 

legislativă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței Guvernului nr. 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii 

cadrului legal care să permită administratorului drumurilor de interes național sau a drumurilor de 

interes județean realizarea promptă a intervențiilor necesare în situații potențial periculoase pentru 

siguranța circulației rutiere, prin introducerea unor termene operative de 30 de zile pentru emiterea 
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acordurilor și marcarea arborilor destinați tăierii în vederea permiterii intervențiilor 

administratorului drumului național sau a drumului de interes județean pentru toaletarea, doborârea 

sau îndepărtarea arborilor aflați în zona limitei de siguranță și a zonei de protecție a drumurilor. 

Potrivit prevederilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură 

au examinat inițiativa legislativă în ședința, din data de 27 septembrie 2022. 

La ședința Comisiei pentru transporturi și infrastructură deputații au fost prezenți conform 

listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură  au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, transmiterea unui Raport preliminar de adoptare a Proiectului  de Lege 

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

drumurilor, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare.          

 

                         

 

PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 
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