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  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

modificat şi completat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, vă 

înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.40 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, primită cu nr.P.l.x-242 din 21 aprilie 2004. 

  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

        
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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RAPORT 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.40 din 
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
modificat şi completat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia 
pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.P.L.x-242 din 21 aprilie 2004, 
pentru avizare şi dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.40 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor. 
  Propunerea legislativă se referă la răspunderea administratorilor 
drumurilor în cazul avarierii vehiculelor rutiere ca urmare a stării 
necorespunzătoare a drumurilor, precum şi la scutirea de taxa judiciară de timbru şi 
de timbrul judiciar a persoanelor care solicită prin justiţie despăgubiri pentru 
avarierea autovehiculelor cauzate de starea necorespunzătoare a drumurilor. 
  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 
aprilie 2004. 
  Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din data de 25 mai 2004. 
  La lucrările comisiei a participat domnul deputat Gheorghe Dinu - 
iniţiatorul propunerii legislative. 
  La dezbaterea propunerii legislative membrii comisiei au avut în 
vedere avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, transmis cu nr.261 din 21 
aprilie 2004 şi punctul de vedere al Guvernului transmis cu nr.899 din 16 martie 
2004. 
  La lucrările comisiei au participat 21 de deputaţi din totalul de 25 de 
membri ai comisiei. 
  Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
  Pentru această propunere legislativă, Camera Deputaţilor este 
Camera decizională. 
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  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună 
respingerea proiectului de lege întrucât: 
  - răspunderea administratorului pentru starea drumului public este 
reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice; 
  - în ceea ce priveşte scutirea de la achitarea taxei de timbru şi de 
timbru judiciar, norma este reglementată prin acte normative cu caracter de legi 
organice care nu pot fi modificate printr-o lege ordinară. Membrii comisiei 
consideră că iniţiatorul trebuie să facă propuneri legislative pentru modificarea şi 
completarea respectivelor acte normative. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Daniel Bădina 
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