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                                                                                                         Anexă 

 
 

A M E N D A M E N T E    

la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea şi utilizarea 

fondurilor speciale ale drumurilor 

 
Nr. 
crt. 

Textul Legii nr.118/1996 
 

Text propunere legislativă 
 

Text propus  
Autorul 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1. Art.6. Sumele datorate ca 

urmare a aplicării prevederilor 
art.5 se varsă în contul Fondului 
special al drumurilor publice 
până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care au fost 
stabilite. 

 

Art.6. Sumele datorate ca 
urmare a aplicării prevederilor 
art.5 se varsă în procent de 
40% în conturile consiliilor 
locale şi 60% se varsă în contul 
Fondului special al drumurilor 
publice până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care au fost 
stabilite. 

 

Nemodificat  Propunerile de 
modificare sau completare 
a art.6 din Legea 
nr.118/1996 nu se pot 
accepta atât timp cât 
prevederile art.9 din 
aceeaşi lege sunt 
contradictorii cu cele 
propuse pentru art.6.  

 
2. Art.9. Fondul special al 

drumurilor publice, constituit 
conform prevederilor art.4, 
alin.1, se repartizează astfel : 

a) 65% pentru drumurile 
naţionale; 

b) 35% pentru drumurile 
judeţene şi comunale. 

 

- Art.9. Fondul special al 
drumurilor publice, constituit 
conform prevederilor art.4, alin.1, 
se repartizează astfel : 

c) 60% pentru drumurile 
naţionale; 

d) 40% pentru drumurile 
judeţene şi comunale. 

 

În consecinţă, faţă de 
motivaţia de la art.6, se 
poate accepta modificarea 
art.9, conform 
argumentelor din 
expunerea de motive a 
propunerii legislative. 
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3. Art.13. Constituirea şi 

gestionarea Fondului special al 
drumurilor publice, stabilit 
potrivit prevederilor art.4 din 
prezenta lege, se efectuează de 
către Ministerul Transporturilor. 

 

Art.13. Constituirea şi 
gestionarea Fondului special al 
drumurilor publice, stabilit 
potrivit prevederilor art.4 şi 6 
din prezenta lege, se efectuează 
în proporţie de 60% de către 
Ministerul Transporturilor şi 
40% de consiliile locale. 

 

Art.13. Constituirea şi 
repartizarea Fondului special al 
drumurilor publice, stabilit potrivit 
prevederilor art.4 şi art.9 din 
prezenta lege, se efectuează de 
către Ministerul Transporturilor. 

Gestionarea Fondului special 
al drumurilor publice, repartizat 
conform prevederilor art.9 din 
prezenta lege se efectuează de 
către Ministerul Transporturilor 
pentru drumurile naţionale şi de 
către Consiliile judeţene pentru 
drumurile judeţene şi comunale. 

 

Constituirea Fondului 
special nu poate fi lăsată la 
latitudinea Consiliilor 
locale, aceasta rămânând 
la nivelul autorităţii 
Ministerului 
Transporturilor. 
Gestionarea Fondului 
psecial al drumurilor 
judeţene şi comunale 
trebuie să fie un atribut al 
autorităţii locale, respectiv 
al Consiliului judeţean 
care are dreptul să 
repartizeze aceste fonduri 
în plan teritorial pentru 
consiliile locale, dar care, 
totodată, trebuie să 
răspundă şi pentru buna lui 
gestionare. 
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