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Proiectului de Lege  privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.16/2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al 

drumurilor 

    În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare,  cu Proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.16/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu adresa 
nr. PLx 111/2020, înregistrat cu nr. 4c-13/189 din 26 martie 2020. 

    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat proiectul de lege, în ședința din 9 
martie 2020.  

   Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (9) pct. 1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră 
decizională. 
   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997, în sensul stabilirii obligaţiei administraţiei publice locale de a întreţine 
şanţurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea, aferente 
drumurilor publice care traversează localităţile urbane, precum şi obligaţia administratorului 
drumului de a înştiinţa ocolul silvic care are în administrare zona respectivă, pentru tăierea 
arborilor ce prezintă pericol pentru participanţii la trafic şi de degajare a părţii carosabile în cel 
mai scurt timp, precum şi înştiinţarea ocolului silvic pentru emiterea formelor legale, în cazul 
căderii accidentale a arborilor pe partea carosabilă. De asemenea, prin actul normativ se 
urmăreşte reducerea gradului de poluare din zona de siguranţă a drumurilor şi podurilor, precum 
şi din locurile de parcare, oprire şi staţionare, altele decât cele provenite din oprirea/staţionarea 
participanţilor la trafic în locurile de parcare, oprire şi staţionare prin interzicerea aruncării şi 
depozitării gunoaielor. 
    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 15 martie 2022. 
   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și  
avizul negativ al Consiliului Legislativ. 
   În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 
   Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
                    PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                              Olivia-Diana MORAR 
              
 
 
Consilier parlamentar, 
Andrada Armencea 
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