
Parlamentul Romaniei

Camera Deputa^ilor Senatul

Lege pentru pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor si a Ordonantei de urgenta nr. 195/2002 

privind circulatia pe druniurile publice, precum si pentru completarea Legii nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara 

realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata in Monitorul 
Ofieial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 22 aprilie 1998, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza;

1. Alineatul (3) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(3) Fac parte integrants din drum: ampriza si zonele de siguranta, suprastructura si 
infrastructura drumului, podurile, podetele, §anturile, rigolele, viaductele, pasajele 
denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile si alte lucrari de arta, constructiile 
de aparare, protectie si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, 
oprire si stationare, statiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice 
amenajate pentru intretinerea autostrazilor, drumurile pentru ciclisti, indicatoarele de 
semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, sistemele inteligente de 
transport si instalatiile aferente, spatiile de serviciu sau control, spatiile cuprinse m 
triunghiul de vizibilitate din intersectii, spatiile cuprinse intre autostrada si/sau drum si 
bretelele de acces, sistemele pentru protectia mediului, terenurile si plantatiile din zona 
drumului si perdelele de protectie, mai putin zonele de protectie.”

2. Dupa alineatul (3) al articolului 2 se introduc trei noi alineate, alin. (3') - (3^), cu 
urmatorul cuprins:
”(3') Drumurile pentru ciclisti sunt cai de comunicatie terestra din interiorul sau 
exteriorul localitatilor, proiectate si construite special pentru circulatia ciclistilor, al 
caror traseu poate fi identic sau diferit de cel al drumurilor existente in zona.
(3^) Dupa importanta lor, drumurile pentru ciclisti pot fi de interes national, judetean 
sau local, vor avea minimum doua benzi de circulatie, fiecare avand o latime de 
minimum 1,20 metri.
(3^) Proiectarea, executia si exploatarea drumurilor pentru ciclisti, precum si 
semnalizarea lor vor respecta dispozitiile prezentei ordonante.”

3. Dupa alineatul (3) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul 
cuprins:
”(4) Drumurile pentru ciclisti de interes national aparjin proprietajii publice a statului §i 
cuprind drumurile pentru ciclisti care traverseaza localitati aflate pe raza teritoriala a cel 
putin doua judete.”



4. Dupa alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul 
cuprins:
”(2) Drumurile pentru ciclisti de interes judetean fac parte din proprietatea publica a 
judetului si euprind drumurile pentru eiclisti care traverseaza loealitati aflate pe raza 
teritoriala a aeeluiasi judet.”

5. Dupa litera c) a articolului 8 se introduce o noua litera, lit. d), eu urmatorul cuprins: 
”d) drumurile pentru ciclisti de interes local.”

Art. II
Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 195/2002 privind circulalia pe drumurile 
publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 
2006, eu modificarile §i completarile ulterioare, se modifiea §i se completeaza dupa 
cum urmeaza:

1. Dupa punctul 14 al articolului 6 se introduce un nou punct, pet. 14’, cu urmatorul 
cuprins:
”14'. drum pentru ciclisti - sunt cai de eomunicatie terestra din interiorul sau exteriorul 
localitatilor, proiectate si construite special pentru eirculatia ciclistilor, al caror traseu 
poate fi identic sau diferit drumurilor publice existente;”

2. Punctul 25 al articolului 6 se modifiea si va avea urmatorul cuprins:
”25. pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a 
acostamentului special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator;”

Art. Ill
La alineatul (1) al articolului 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
eauza de utilitate publiea, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean 
§i local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 
2010, cu modificarile §i eompletarile ulterioare, dupa litera a) se introduee o noua litera, 
lit. a’), cu urmatorul cuprins:
”a') lucrarile de eonstructie, reabilitare si modernizare de drumuri pentru ciclisti de. 
interes national, judetean si local.”

Art. IV
In termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la propunerea ministerului 
transporturilor si infrastructurii, Guvernul adopta normele metodologice de proiectare si 
executie a drumurilor pentru cielisti.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 
75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitu^ia Romaniei, republieata.
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