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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 

  Comisia pentru industrii              Comisia pentru transporturi și 
și servicii       infrastructură 

        Nr.4c-3/308/2021      Nr. 4c-4/117/2021 
 

 
 

București, 29.06.2021 
 
 

 
BIROULUI PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 
 

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

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

drumurilor. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

      

 

PREȘEDINTE,  PREȘEDINTE, 

         SÁNDOR BENDE    CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN 

 
 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 

Comisia pentru industrii   Comisia pentru transporturi și  
și servicii      infrastructură 

    Nr.4c-3/308/2021         Nr. 4c-4/117/2021 
 
 

 
București, 29.06.2021 

 
 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, 
spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din 
Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, provenit dintr-o 
propunere legislativă, transmis cu adresa nr. P.L.x.239/2021 din 2 iunie 2021, 
înregistrată la Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/308/2021 din 07 iunie 
2021, iar la Comisia pentru transporturi și infrastructură sub nr.4c-4/117/2021 din 
2 iunie 2021 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.181 din 06.04.2021, avizează negativ 
propunerea legislativă.  
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.2437 din 16.03.2021, avizează 
favorabil proiectul de act normativ. 
 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 
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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 a dezbătut proiectul de lege în 23 iunie 2021, iar 
membrii Comisiei pentru industrii și servicii a 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 adoptată de Senat. 
  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 raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinară. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificări și completări, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 

 

PREȘEDINTE,             PREȘEDINTE, 

      SÁNDOR BENDE       CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN 

 

 

 

SECRETAR,     SECRETAR, 

BOGDAN GHEORGHE TRIF  ZACHARIE BENEDEK 

 

 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu      Consilier parlamentar, Iulia-Ioana Mircea 

        Consilier parlamentar Monica Gabriela Tudor 


