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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   
             Comisia pentru industrii,                              Comisia pentru transporturi       
                           şi servicii                                                       şi infrastructură                                                          
                     Nr.4c-3/308/2021                                                Nr.4c-4/117/2021 

  
                                                                                            Bucureşti, 10 noiembrie2021 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun înlocuitor asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, cu care  Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PLx.239/2021. 

În raport de obiectul şi conţinutul 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, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
      

                       PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE,                                           

                   SÁNDOR BENDE                    CIPRIAN CONSTANTIN ŞERBAN 

  

simona.tirzioru
Original
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

                       Comisia pentru și servicii                                               Comisia pentru transporturi şi infrastructură                                                 
                              Nr.4c-3/308/2021                                                                                  Nr.4c-4/117/2021 
                 
                                                                                                                    
                  Bucureşti, 10 noiembrie2021 
     PLx.239/2021 
                                                                                                               

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N    Î N L O C U I T O R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) 

din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în 
fond, cu reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, transmis cu adresa nr. PL.x 239/2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de lege este 
Camera Deputaţilor. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.181 din 06.04.2021, avizează negativ proiectul de lege.  
Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.2437 din 16.03.2021, avizează favorabil proiectul de act normativ. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 25.05.2021.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul interzicerii amplasării mijloacelor 
de publicitate sau reclamă în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriză și în zonele de siguranță, 
precum și pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții. 

În conformitate cu prevederile art.61, 63 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură au examinat proiectul de lege în ședințe separate. Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au 
dezbătut proiectul de lege în 23 iunie 2021, iar membrii Comisiei pentru industrii și servicii au dezbătut proiectul de lege în 
ședința din 28 iunie 2021. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, în forma Senatului. 

La lucrările celor două comisii au fost prezenți deputați conform listelor de prezență.  
La dezbaterile celor două comisii au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor. 
 
 

* 
*      * 

 
În şedinţa plenului din data de 30 iunie 2021, Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru 

modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, în vederea reexaminării şi 
depunerii unui nou raport comun, conform înţelegerii Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură a reexaminat actul normativ în şedinţa din 13 octombrie 2021. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, au hotărât cu 
majoritate de voturi, transmiterea unui raport preliminar suplimentar de adoptare cu amendamente admise, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 

La lucrările comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
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În conformitate cu prevederile art.64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii și Comisiei pentru transporturi și infrastructură au reeexaminat proiectul de lege în ședință comună în data 
de 9 noiembrie 2021. 

În urma dezbaterilor, cele două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 
lege, cu amendamente admise prevăzute în Anexa nr. 1 și amendamente respinse prevăzute în Anexa nr. 2, anexe care fac parte 
din prezentul raport comun înlocuitor. 

Membrii celor două comisii au fost prezenți la lucrări conform listelor de prezență. 
La dezbateri, în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a participat, în 

calitate de invitat, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
Prezentul raport comun înlocuitor înlocuiește raportul comun din 29.06.2021. 
 
 

 
                                         PREŞEDINTE,                                                        PREŞEDINTE,                                           

 
                                      SÁNDOR BENDE                                      CIPRIAN CONSTANTIN ŞERBAN 

 
 
 

 
                                            SECRETAR,                                                           SECRETAR, 
 
                                 OANA-MARCIANA ÖZMEN                                 BENEDEK ZACHARIE 
 

 

 

 

Şef birou,                                                                                                                                                                                                                 Consilier parlamentar, 

Cristina Neicu                                                                                                                                                                                                         Monica Gabriela Tudor 
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                                                                                                                                                Anexa nr. 1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

OG nr. 43/1997 Text Senat Amendamente propuse/autor Motivare 

1.   LEGE 
pentru modificarea art. 27 

alin. (4) din Ordonanța 
Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor 

Nemodificat  

2.   Articol unic.– La articolul 27 
din Ordonanța Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 237 din 29 iunie 
1998, cu modificările și 
completările ulterioare, alineatul 
(4) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat  

3.  Art. 27 - (4) Se interzice 
amplasarea construcţiilor şi 
panourilor publicitare în 
curbe şi în intersecţiile la nivel 
ale căilor de comunicaţie, în 
ampriză şi în zonele de 
siguranţă, precum şi pe 
suprafeţele de teren destinate 
asigurării vizibilităţii în curbe 
şi în intersecţii. 

„(4) Se interzice amplasarea 
mijloacelor de publicitate sau 
reclamă în curbe și în 
intersecțiile la nivel ale căilor de 
comunicație, în ampriză și în 
zonele de siguranță, precum și 
pe suprafețele de teren destinate 
asigurării vizibilității în curbe și 
în intersecții.” 

„(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate sau 
reclamă și a construcțiilor, cu excepția statuilor și a 
monumentelor, în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de 
comunicație, în ampriză și în zonele de siguranță, precum și pe 
suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și 
în intersecții.” 
Autori: Sándor Bende – UDMR 
Ciprian-Constantin Șerban – PSD 
Laurențiu-Dan Leoreanu - PNL 
Angelica Fădor – PNL 
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Anexa nr. 2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

Nr. 
crt. 

OG nr. 43/1997 Text Senat Amendamente respinse Motivarea 
susținerii/Motivarea 

respingerii 

Cameră 
decizională 

4.  Art. 27 - (4) Se interzice 
amplasarea 
construcţiilor şi 
panourilor publicitare 
în curbe şi în intersecţiile 
la nivel ale căilor de 
comunicaţie, în ampriză 
şi în zonele de siguranţă, 
precum şi pe suprafeţele 
de teren destinate 
asigurării vizibilităţii în 
curbe şi în intersecţii. 

„(4) Se interzice 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate sau reclamă în 
curbe și în intersecțiile la 
nivel ale căilor de 
comunicație, în ampriză și 
în zonele de siguranță, 
precum și pe suprafețele de 
teren destinate asigurării 
vizibilității în curbe și în 
intersecții.” 

(4) Se interzice amplasarea 
mijloacelor de publicitate sau 
reclamă şi a construcţiilor, cu 
excepţia statuilor şi a 
monumentelor, deja existente în 
curbe şi în intersecţiile la nivel ale 
căilor de comunicaţie, în ampriză 
şi în zonele de siguranţă, precum şi 
pe suprafeţele de teren destinate 
asigurării vizibilităţii în curbe şi în 
intersecţii. 
Autor: Deputat Denisa Neagu - 
USR 

Motivarea susținerii 
Deși inițiativa legislativă prin care se dorește 
sincronizarea noțiunilor tehnice este una bună, 
scopul fiind acela de a avea drumuri cât mai 
sigure pentru șoferi, prin eliminarea 
construcțiilor care erau interzise în intersecții în 
OUG, vom obține efectul invers privind 
siguranța șoferilor. Pentru o mai bună 
vizibilitate în intersecții și siguranță pentru 
șoferi, atât construcțiile cât și mijloacele de 
publicitate și reclamă trebuie interzise. 
 
Motivarea respingerii 
Amendamentul a fost respins la vot. 

Camera 
Deputaților 

 


