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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 16.12.2003 
                          Nr.23/195/2003 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România", primit cu adresa nr.604 din 6 octombrie 2003. 
  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de 
lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
        
 

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 16.12.2003 

                                                                                        Nr.23/195/2003 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 

"Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 

 
  1. În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, 
cu nr.604 din 6 octombrie 2003, pentru avizare şi dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România". 
  Procesul de restructurare a Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" a început 
în anul 1997 şi continuată în anii următori, prin externalizarea activităţii de întreţinere şi reparaţii drumuri, crearea de 
societăţi comerciale şi privatizarea acestora. 
  Au fost înfiinţate 15 societăţi comerciale din care 4 au fost privatizate, pentru 3 societăţi au fost publicate 
anunţurile de privatizare iar pentru 8 societăţi este în curs de elaborare documentaţia de licitaţie. 
  Procesul de reorganizare al Administraţiei Naţionale a Drumurilor este continuat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2003 prin transformarea regiei în societate comercială pentru alinierea la principiile economiei de piaţă 
şi conform cerinţelor Uniunii Europene. 
  Ordonanţa de urgenţă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.1354 din 19 septembrie 2003, 
cu observaţii şi propuneri care au fost incluse în text. 
  Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu nr.27/468/23.10.2003, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, cu nr.604/08.10.2003, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu nr.571/08.10.2003 şi Comisia pentru 
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administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr.26/1485/08.10.2003, au avizat favorabil 
proiectul de lege în forma prezentată de Guvern. 
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  3. Dezbaterea proiectului de lege a avut loc în mai multe şedinţe ale comisiei. În şedinţa din data de 10 
decembrie 2003, la care au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi din cadrul 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., membrii comisiei au aprobat, cu 
unanimitate de voturi, raportul prezentat de raportori la proiectul de lege. 
  4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 25 de membri ai comisiei. 
  5. În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii propune admiterea cu modificări a proiectului de 
lege. 

 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

  În urma dezbaterii, Comisie pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise 

 
Nr. 
Crt. 

Text iniţial Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 
1. LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea 

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. prin 

reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 

România" 
 

Nemodificat  

2. Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.84 din 18 

Art.I. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.84 din 18 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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septembrie 2003 pentru înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. prin 

septembrie 2003 pentru înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri   Naţionale   din   România   -   
 

 
 

0 1 2 3 
 reorganizarea Regiei Autonome 

"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România". 

S.A.  prin reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România", publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.694 din 3 
octombrie 2003, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

 

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A. prin reorganizarea  

Regiei Autonome "Administraţia Naţională 
a Drumurilor din România" 

 

Nemodificat  

4.  
Art. 1. - (1) Se înfiinţează Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A., denumită în 
continuare C.N.A.D.N.R., societate 
comercială pe acţiuni, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, bd.Dinicu Golescu nr. 
38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei 
Autonome "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România", care se 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
Art. 1. - (1) Se înfiinţează Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A., denumită în 
continuare C.N.A.D.N.R., societate 
comercială pe acţiuni cu capital integral de 
stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
bd.Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin 
reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 

 
Completare necesară. 
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0 1 2 3 
desfiinţează.  
 
(2) C.N.A.D.N.R. este persoană juridică 
română de interes strategic naţional, care se 
organizează şi funcţionează sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului, pe bază de gestiune 
economică şi autonomie financiară, conform 
legilor în vigoare şi statutului prevăzut în 
anexa nr. 1 care face parte din prezenta 
ordonanţă de urgenţă.  
 
 
 

____ 
 
 
 
 

(3) C.N.A.D.N.R. poate înfiinţa sucursale, 
reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea 
subunităţi în ţară şi în străinătate, în 
condiţiile legii şi ale statutului. Aceste 
subunităţi vor efectua operaţiuni 
contabile până la nivelul balanţei de 
verificare, în condiţiile Legii contabilităţii 
nr.82/1991, republicată. 
 
(4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiinţate 
la propunerea adunării generale 

România", care se desfiinţează.  
 
(2) C.N.A.D.N.R. este persoană juridică 
română de interes strategic naţional  cât 
timp statul este acţionar majoritar, care 
se organizează şi funcţionează sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, pe bază de 
gestiune economică şi autonomie financiară, 
conform legilor în vigoare şi statutului 
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 
 
(3) C.N.A.D.N.R. are, la înfiinţare, în 
structura sa 7 subunităţi denumite 
direcţii regionale de drumuri şi poduri şi 
un centru de studii şi cercetare, fără 
personalitate juridică. 
 
(4) C.N.A.D.N.R. poate înfiinţa filiale, 
sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte 
asemenea subunităţi în ţară şi în străinătate, 
în condiţiile legii şi ale statutului.  
 
 
 
 
 
(5) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiinţate 
la propunerea adunării generale 

 
 
Completare necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizarea 
CNADNR la 
înfiinţare. 
 
 
 
Completare necesară. 
Eliminarea unui text 
redundant. 
 
 
 
 
 
 
Completare necesară. 
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0 1 2 3 
extraordinare a acţionarilor, potrivit legii şi 
statutului. 
 
 
 
 
(5) C.N.A.D.N.R. desfăşoară în principal 
activităţi de interes public naţional în 
domeniul administrării drumurilor naţionale 
şi autostrăzilor, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 

extraordinare a acţionarilor, potrivit legii şi 
statutului iar actele constitutive ale 
unităţilor menţionate la alin.(3) se adoptă 
prin hotărâri ale acesteia, în condiţiile 
legii. 
 
(6) C.N.A.D.N.R. desfăşoară în principal 
activităţi de interes public naţional în 
domeniul administrării drumurilor naţionale 
şi autostrăzilor, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 

5.  
Art. 2. - (1) Capitalul social iniţial al 
C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei şi 
se constituie prin preluarea patrimoniului 
Regiei Autonome "Administraţia Naţională 
a Drumurilor din România", în baza situaţiei 
financiare anuale şi a situaţiei patrimoniului, 
întocmite la data de 31 decembrie 2002.  
 
(2) Capitalul social iniţial este împărţit în 
1.637.022 acţiuni nominative, fiecare având 
valoarea nominală de 100.000 lei. 
 
 
(3) Capitalul social iniţial este subscris şi 

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
Art. 2. - (1) Capitalul social iniţial al 
C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei şi 
se constituie prin preluarea patrimoniului 
Regiei Autonome "Administraţia Naţională 
a Drumurilor din România", în baza situaţiei 
financiare anuale şi a situaţiei patrimoniului, 
întocmite la data de 31 decembrie 2002.  
 
(2) Capitalul social iniţial este împărţit în 
1.637.022 acţiuni nominative, fiecare 
acţiune având valoarea nominală de 
100.000 lei.  
 
(3) Capitalul social iniţial este subscris şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
 
 
 
Alin. (3) a fost divizat 



 

 6 

0 1 2 3 
integral vărsat de statul român, în calitate de 
acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi 
îşi îndeplineşte obligaţiile prin Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului.  
 
 

____ 
 
 

(4) Predarea-preluarea activului şi pasivului 
între Regia Autonomă "Administraţia 
Naţională a Drumurilor din România", pe de 
o parte, şi C.N.A.D.N.R., pe de altă parte, se 
va face pe bază de protocol, care se va 
încheia în termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. Dacă valoarea capitalului social 
stabilită prin protocolul de predare-preluare 
va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se 
va solicita la oficiul registrului comerţului 
competent rectificarea cuvenită, în termen 
de 60 de zile de la semnarea protocolului.  
 
 
(5) Acţiunile emise de C.N.A.D.N.R. pot fi 
cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe 
piaţa de capital.  
 
(6) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, în 

integral vărsat de statul român, în calitate de 
acţionar unic la data constituirii 
C.N.A.D.N.R. 
 
 
(4) Acţiunile C.N.A.D.N.R. sunt deţinute 
iniţial şi în totalitate de statul român care 
îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului. 
(5) Predarea-preluarea activului şi pasivului 
între Regia Autonomă "Administraţia 
Naţională a Drumurilor din România", pe de 
o parte, şi C.N.A.D.N.R., pe de altă parte, se 
va face pe bază de protocol, care se va 
încheia în termen de cel mult 180 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. Dacă valoarea 
capitalului social stabilită prin protocolul de 
predare-preluare va fi diferită de cea 
prevăzută la alin. (1), se va solicita la oficiul 
registrului comerţului competent rectificarea 
cuvenită, în termen de 60 de zile de la 
semnarea protocolului.  
 
(6) Acţiunile emise în condiţiile legii de 
C.N.A.D.N.R. pot fi cotate la bursă şi 
tranzacţionate liber pe piaţa de capital.  
 
(7) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, în 

pentru claritatea 
textelor 
 
 
 
Preluat de la alin.(3). 
 
 
 
 
Modificarea 
termenului ţinând 
seama de posibilitatea 
de realizare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completare necesară. 
 
 
 
CNADNR este de 
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0 1 2 3 
condiţiile legii, statul având opţiunea de a 
păstra pachetul majoritar de acţiuni sau 
acţiunea nominativă de control.  
 
 
(7) Pe perioada în care statul este acţionar 
majoritar C.N.A.D.N.R. poate vinde, 
închiria, concesiona sau poate da în 
folosinţă gratuită temporară active din 
proprietatea sa persoanelor fizice sau 
juridice de drept privat, la iniţiativa 
consiliului de administraţie, cu acordul 
adunării generale a acţionarilor şi cu 
mandatarea specială a reprezentanţilor 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului în adunarea generală a 
acţionarilor. Sumele rezultate din 
vânzarea, închirierea sau concesionarea 
activelor sunt venituri proprii ale 
C.N.A.D.N.R. şi pot fi utilizate în 
condiţiile legii.  
 
(8) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, 
în condiţiile legii, la constituirea de societăţi 
comerciale cu obiect de activitate similar 
sau conex, împreună cu persoane fizice 
şi/sau juridice, române şi/sau străine.  
 

condiţiile legii, statul având opţiunea de a 
păstra pachetul majoritar de acţiuni. 
Privatizarea pachetului majoritar de 
acţiuni se face prin lege specială. 
 
(8) Pe perioada în care statul este acţionar 
majoritar C.N.A.D.N.R. poate vinde sau 
închiria active din proprietatea sa, la 
iniţiativa consiliului de administraţie, cu 
aprobarea adunării generale a acţionarilor 
şi cu mandatarea specială a reprezentanţilor 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului în adunarea generală a 
acţionarilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, 
în condiţiile legii, la constituirea de societăţi 
comerciale cu obiect de activitate similar 
sau conex. 
 

interes strategic 
naţional. Privatizarea 
se va realiza prin lege. 
 
 
Activele proprietate 
CNADNR se pot 
vinde sau închiria. 
Eliminarea unui text 
redundant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminarea unui text 
redundant. 

6.  
Art. 3. - (1) C.N.A.D.N.R. deţine în 

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
Art. 3. - (1) C.N.A.D.N.R. deţine în 

 
Pentru claritatea 
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0 1 2 3 
proprietate bunuri imobile şi mobile. 
Bunurile mobile şi imobile aparţinând 
proprietăţii publice a statului, de natura 
celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din 
Constituţie, reprezentând ampriza, 
inclusiv partea carosabilă, podurile, 
viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, 
construcţiile de apărare şi consolidare, 
trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile 
de parcare, oprire şi staţionare, 
indicatoarele de semnalizare rutieră şi 
alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, 
terenurile şi plantaţiile care fac parte din 
zona de siguranţă a drumului, precum şi 
bunurile mobile şi imobile rezultate din 
investiţii, dezvoltări, modificări ale 
traseelor şi/sau modernizări ale 
autostrăzilor şi ale drumurilor naţionale, 
inclusiv cele aflate în curs de execuţie la 
data înfiinţării C.N.A.D.N.R., se atribuie 
în concesiune C.N.A.D.N.R. pe o durată 
de 49 de ani, fără plata redevenţei, pe 
bază de contract încheiat cu Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului în termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, respectiv, după caz, se supun 
aceluiaşi regim de la data finalizării 
acestora, prin derogare de la prevederile 
Legii nr. 219/1998 privind regimul 

proprietate bunuri imobile şi mobile. 
Bunurile aparţinând proprietăţii publice a 
statului, sunt de natura celor prevăzute în 
anexa la Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia coroborat cu alineatul (3) al 
articolului 2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

textului, alin.(1) a fost 
divizat. 
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concesiunilor. În situaţia privatizării 
C.N.A.D.N.R. clauzele contractului de 
concesiune vor fi reanalizate.  
 
 

 
 

____ 
 
 
 
 

____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ 
 
 
 

 
(2) Contravaloarea bunurilor aparţinând 

 
 
 
 
(2) Bunurile aparţinând proprietăţii 
publice a statului, definite la alineatul (1), 
constituie elemente ale infrastructurii 
autostrăzilor şi drumurilor naţionale şi 
sunt prevăzute în anexa nr.2  la prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 
 
(3) Elementele infrastructurii 
autostrăzilor şi drumurilor naţionale, 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se concesionează 
C.N.A.D.N.R. pe o perioadă de 49 de ani, 
fără plata redevenţei, prin derogare de la 
prevederile Legii nr.219/1998 privind 
regimul concesiunilor, pe bază de 
contract de concesiune încheiat cu 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului. 
 
(4) În cazul privatizării a peste 50% din 
pachetul de acţiuni, prevederile şi 
clauzele contractului de concesiune vor fi 
modificate în conformitate cu prevederile 
legale. 
 
(5) Contravaloarea bunurilor aparţinând 
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proprietăţii publice a statului nu se 
regăseşte în valoarea capitalului social al 
C.N.A.D.N.R.  
 
(3) Elementele concrete ale infrastructurii 
rutiere de autostrăzi şi de drumuri 
naţionale, proprietate publică a statului, 
sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta ordonanţă 
de urgenţă.  
 
(4) Bunurile mobile şi imobile aparţinând 
domeniului privat al statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România", trec în proprietatea 
C.N.A.D.N.R. la data înmatriculării sale în 
registrul comerţului şi se regăsesc în 
capitalul social iniţial al acesteia. 
Contravaloarea terenurilor aflate în 
proprietatea privată a statului şi în 
administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România" nu este cuprinsă în capitalul 
social prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste 
terenuri se vor evalua în concordanţă cu 
prevederile legale, majorându-se în mod 
corespunzător capitalul social al 
C.N.A.D.N.R. Acţiunile nou-emise, aferente 
majorării de capital social cu valoarea 

proprietăţii publice a statului nu este inclusă 
în valoarea capitalului social al 
C.N.A.D.N.R.  
 
Abrogat 
 
 
 
 
 
 
(6) Bunurile mobile şi imobile aparţinând 
domeniului privat al statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România", trec în proprietatea 
C.N.A.D.N.R. la data înmatriculării sale în 
registrul comerţului şi se regăsesc în 
capitalul social iniţial al acesteia. 
Contravaloarea terenurilor aflate în 
proprietatea privată a statului şi în 
administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România" nu este cuprinsă în capitalul 
social iniţial prevăzut la art. 2 alin. (1). 
Aceste terenuri vor intra în patrimoniul 
companiei şi se vor reevalua, potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.834/1991 privind stabilirea şi 
evaluarea unor terenuri deţinute de 

 
 
 
 
Modificat şi preluat la  
alin.(2). 
 
 
 
 
 
Completare necesară 
pentru stabilirea 
valorii terenurilor 
care intră în 
proprietatea 
companiei. 
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terenurilor, vor reveni statului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Veniturile rezultate din exploatarea 
bunurilor proprietate publică a statului, 
precum şi tariful de utilizare a reţelei de 
drumuri naţionale din România, inclusiv 
tarifele suplimentare de utilizare a 
drumurilor, stabilite potrivit legii, 
constituie venit propriu al C.N.A.D.N.R. 
 

societăţile comerciale cu capital de stat, 
cu modificările ulterioare, în termen de 
un an de la încheierea protocolului de 
predare-primire prevăzut la art.2 alin.(5), 
modificându-se în mod corespunzător 
capitalul social al C.N.A.D.N.R. Acţiunile 
nou-emise, aferente modificării capitalului 
social cu valoarea terenurilor, vor reveni 
statului, în calitate de acţionar unic.  
 
(7) Veniturile rezultate din exploatarea 
bunurilor proprietate publică a statului, 
precum şi tariful de utilizare a autostrăzilor 
şi drumurilor naţionale din România, în lei 
şi în valută, stabilite potrivit legii, constituie 
venit propriu al C.N.A.D.N.R. 

7.  
Art. 4. - (1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect 
principal de activitate:  
a) proiectarea, construirea, modernizarea, 
reabilitarea, repararea, întreţinerea şi 
exploatarea drumurilor de interes naţional, 
în scopul desfăşurării traficului rutier în 
condiţii de siguranţă a circulaţiei;  
 
 
 
 

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 
Art. 4. - (1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect 
principal de activitate:  
a) proiectarea, construirea, modernizarea, 
reabilitarea, repararea, administrarea, 
întreţinerea şi exploatarea autostrăzilor şi 
drumurilor naţionale, în scopul desfăşurării 
traficului rutier în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei; codurile aferente acestor 
activităţi sunt următoarele:  
1. cod CAEN 4523 � construcţii de 
autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze 
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b) coordonarea dezvoltării unitare a 
întregii reţele de drumuri publice în 
concordanţă cu cerinţele economiei 
naţionale şi cu cele de apărare;  
 
 
 
 
 
 
 
c) activităţi comerciale, industriale, precum 
şi alte activităţi necesare îndeplinirii 
obiectului său de activitate;  

sportive;  
2. cod CAEN 4525- alte lucrari speciale 
de constructii; 
3. cod CAEN 4521 � construcţii de clădiri 
şi lucrări de geniu; 
4. cod CAEN 4511 � demolarea 
construcţiilor, terasamente şi organizare 
de şantiere; 
5. cod CAEN 4512 � lucrări de foraj şi 
sondaj pentru construcţii; 
6. cod CAEN 4522 � lucrări de învelitori, 
şarpante şi terase la construcţii; 
7. cod CAEN 7420 � activităţi de 
arhitectura, inginerie şi servicii  de 
consultanţă tehnică legate de acestea; 
 
b) asigură implementarea programelor de 
dezvoltare unitară a reţelei de drumuri 
publice în concordanţă cu strategia 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, cerinţele 
economiei naţionale şi cu cele de apărare; 
codul aferent acestei activităţi este 
următorul:  

- cod  CAEN 7513 -  Controlul 
activitatilor economice; 
           
Nemodificat 
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d) stabilirea şi încasarea obligaţiilor 
transportatorilor pentru folosirea reţelei de 
drumuri de interes naţional, în punctele de 
frontieră şi în alte puncte de pe această 
reţea.  
 
 
 
(2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte 
operaţiuni şi activităţi legale necesare 
realizării obiectului său de activitate stabilit 
în statut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ 
 
 

      
d) Încasarea în punctele de frontieră şi în 
alte puncte, a obligaţiilor datorate de către 
utilizatori pentru folosirea autostrăzilor şi 
drumurilor naţionale; codul aferent 
acestei activităţi este următorul:  
      - cod  CAEN 7513 -  Controlul 
activitatilor economice; 
   
(2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte 
operaţiuni şi activităţi legale necesare 
realizării obiectului său de activitate stabilit 
prin statut; codurile aferente acestor 
activităţi sunt următoarele:  
� cod CAEN 2222 � alte activităţi de 
tipărire n.c.a. 
� cod CAEN 2661 � fabricarea 
elementelor din beton pentru construcţii; 
� cod CAEN 2663 � fabricarea betonului; 
� cod CAEN 2664 � fabricarea 
mortarului; 
� cod CAEN 2811 � fabricarea de 
construcţii metalice şi părţi componente  
ale structurilor metalice; 
� cod CAEN 4534 � alte lucrări de 
instalaţii; 
� cod CAEN 4544 � lucrări de vopsitorie, 
zugrăveli şi montări de geamuri; 
� cod CAEN 4550 � închirierea utilajelor 
de construcţii şi demolare, cu personal de 
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deservire aferent; 
� cod CAEN 5010 � comerţ cu 
autovehicule; 
– cod CAEN 5020 � întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor; 
� cod CAEN 5030 � comerţ cu piese şi 
accesorii pentru autovehicule; 
� cod CAEN 5050 � comerţ cu amănuntul 
al carburanţilor pentru autovehicule; 
� cod CAEN 5151 � comerţ cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al 
produselor derivate; 
� cod CAEN 5153 � comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi de construcţii; 
� cod CAEN 5157 � comerţul cu ridicata 
al deşeurilor şi resturilor; 
� cod CAEN 5523 � alte mijloace de 
cazare; 
� cod CAEN 6023 � transporturi terestre 
de calatori, ocazionale; 
� cod CAEN 6024 � transporturi rutiere 
de mărfuri; 
– cod CAEN 6312 � depozitări; 
� cod CAEN 6321 � alte activităţi anexe 
transporturilor terestre; 
� cod CAEN 7012 � cumpărarea şi 
vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 
� cod CAEN 7020 � închirierea şi 
subînchirierea bunurilor imobiliare 
proprii  sau inchiriate; 
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(3) C.N.A.D.N.R. poate să deţină acţiuni sau 
părţi sociale din capitalul social al altor 
societăţi comerciale şi să decidă, în 
condiţiile legii, asocierea cu persoane 
juridice, române sau străine.  
 

 � cod  cod CAEN 7121 � închirierea altor 
mijloace de transport terestru; 
� cod CAEN 7132 � închirierea maşinilor 
şi echipamentelor pentru construcţii, fără 
ersonal de deservire aferent; 
� cod CAEN 7134 � închirierea altor 
maşini şi echipamente n.c.a.; 
� cod CAEN 7230 � prelucrarea 
informatica a datelor; 
� cod CAEN 7430 � activităţi de testări şi 
analize tehnice; 
� cod CAEN 8022 � învăţământ 
secundar teoretic, tehnic sau profesional.   
 
Nemodificat  
 

8.  
Art. 5. - Potrivit obiectului său de activitate, 
C.N.A.D.N.R. asigură condiţiile pentru 
desfăşurarea traficului rutier în condiţii 
de siguranţă a circulaţiei pe întreaga reţea 
rutieră de drumuri de interes naţional 
deschise circulaţiei publice, exercitând 
atribuţiile care îi revin conform legii.  

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
Art. 5. - Potrivit obiectului său de activitate, 
C.N.A.D.N.R. asigură condiţii de siguranţă 
a circulaţiei pe autostrăzi şi drumuri 
naţionale deschise circulaţiei publice, 
exercitând atribuţiile care îi revin conform 
legii.  
 

 
Potrivit obiectului de 
activitate al 
companiei. 

9.  
Art. 6. - (1) C.N.A.D.N.R. are dreptul să 

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
Art. 6. - (1) C.N.A.D.N.R. are dreptul să 

 
Idem 



 

 16 

0 1 2 3 
utilizeze, în condiţiile legii, zona de 
siguranţă şi zona de protecţie a 
infrastructurii rutiere de drumuri de interes 
naţional, aşa cum sunt definite în 
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul 
desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei 
rutiere şi al prevenirii evenimentelor rutiere. 
 
(2) Pe terenurile aflate în zona de protecţie a 
drumurilor de interes naţional unde 
C.N.A.D.N.R. nu este proprietară aceasta 
poate amplasa, în mod temporar şi gratuit, 
cu înştiinţarea prealabilă a deţinătorului 
legal, materiale, utilaje şi alte bunuri 
mobile necesare, în scopul eliminării 
consecinţelor evenimentelor rutiere sau al 
prevenirii oricărui pericol pentru 
siguranţa circulaţiei. În cazul producerii de 
pagube materiale se va acorda 
proprietarilor terenurilor afectate o justă 
despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, 
în maximum 60 de zile de la terminarea 
lucrărilor care au determinat ocuparea. 
În caz de neînţelegere cuantumul 
despăgubirilor se stabileşte prin hotărâre 
judecătorească. Dreptul de ocupare 
temporară a terenului nu este condiţionat 
de plata prealabilă a despăgubirii.  

utilizeze, în condiţiile legii, zona de 
siguranţă şi zona de protecţie a 
infrastructurii rutiere a autostrăzilor şi 
drumurilor naţionale, în scopul desfăşurării 
în bune condiţii a circulaţiei rutiere şi al 
prevenirii evenimentelor rutiere. 
 
 
 
 
(2) Terenurile aflate în zona de protecţie 
a autostrăzilor şi drumurilor naţionale pot 
fi ocupate, cu înştiinţarea proprietarilor, 
temporar de CNADNR în scopul eliminării 
consecinţelor evenimentelor rutiere. 
CNADNR, în termen de maximum 15 zile 
de la ocuparea terenurilor va dispune 
măsurile legale pentru aducerea acestora 
la starea iniţială. În cazul producerii de 
pagube materiale, CNADNR va asigura 
ca proprietarii să primească, în condiţiile 
legii, o justă despăgubire.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru clarificarea 
normei. 
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(3) Pe terenurile aflate în zona de 
protecţie a drumurilor de interes naţional, 
pe sectoarele susceptibile de înzăpezire, 
C.N.A.D.N.R. este în drept să utilizeze, în 
mod temporar şi gratuit, fără înştiinţarea 
prealabilă a deţinătorilor legali, 
suprafeţele necesare pentru instalarea de 
parazăpezi şi alte bunuri mobile destinate 
apărării drumului. În cazul producerii de 
pagube materiale sunt aplicabile 
dispoziţiile alin. (2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) C.N.A.D.N.R. va acţiona imediat, în 
condiţiile legii, pentru oprirea oricăror 
lucrări sau pentru mutarea, dezafectarea ori 
desfiinţarea construcţiilor, instalaţiilor şi 
panourilor publicitare amplasate ilegal în 
zona de siguranţă sau de protecţie a 
infrastructurii rutiere de drumuri 
naţionale, fără plata vreunei despăgubiri, 
precum şi pentru recuperarea pagubelor 
produse în zona de protecţie a 

(3) În vederea prevenirii şi combaterii 
fenomenului de înzăpezire, pe unele 
sectoare de autostrăzi şi drumuri 
naţionale, CNADNR poate ocupa 
temporar, cu materiale şi mijloace 
specifice, terenuri aflate în vecinătatea 
acestora şi care nu se află în proprietatea 
sa, ocuparea temporară se face cu titlu 
gratuit şi înştiinţarea prealabilă a 
proprietarilor. Eliberarea terenurilor 
ocupate temporar se va face de către şi pe 
cheltuiala CNADNR imediat ce dispar 
condiţiile favorizante apariţiei 
fenomenului de înzăpezire. În 
eventualitatea producerii unor pagube 
materiale datorită utilizării terenurilor în 
scopul anterior menţionat, CNADNR va 
oferi proprietarilor despăgubiri în 
condiţiile legii. 
 
(4) CNADNR va acţiona, în condiţiile legii, 
pentru interzicerea şi eliminarea 
construcţiilor, instalaţiilor, panourilor 
publicitare şi a oricăror alte obiective 
amplasate ilegal în zona de siguranţă sau de 
protecţie a autostrăzilor şi drumurilor 
naţionale. Proprietarii acestora vor 
suporta integral cheltuielile generate de 
dezafectarea precum şi eventualele 
pagube produse potrivit legii.  
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infrastructurii rutiere de drumuri 
naţionale.  

 

10.  
Art. 7. - Închiderea definitivă şi/sau 
temporară a circulaţiei publice pe drumurile 
de interes naţional, pentru considerente 
tehnologice sau de siguranţă, precum şi 
pentru executarea de lucrări ori instituirea de 
restricţii, se face în baza acordului comun 
încheiat între C.N.A.D.N.R. şi organele 
competente ale poliţiei, în condiţiile legii.  
 

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
Art. 7. - Închiderea definitivă şi/sau 
temporară a circulaţiei publice pe autostrăzi 
şi drumurile naţionale, pentru considerente 
tehnologice sau de siguranţă, precum şi 
pentru executarea de lucrări ori instituirea de 
restricţii, se face în baza unui protocol 
încheiat între C.N.A.D.N.R. şi 
reprezentanţii poliţiei rutiere, în condiţiile 
legii.  
 

 
Conform obiectului 
de activitate. 

11.  
Art. 8. - În cazul unor calamităţi naturale, 
dezastre sau evenimente rutiere 
C.N.A.D.N.R. va acţiona în cel mai scurt 
timp pentru repunerea în funcţiune a 
infrastructurii rutiere de drumuri naţionale 
afectate.  
 

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
Art. 8. - În cazul unor calamităţi naturale, 
dezastre sau evenimente rutiere 
C.N.A.D.N.R. va acţiona în cel mai scurt 
timp pentru repunerea în funcţiune a 
infrastructurii rutiere a autostrăzilor şi 
drumurilor naţionale afectate.  
 

 
Idem 

12.  
Art. 9. - (1) C.N.A.D.N.R. este 
administratorul drumurilor de interes 
naţional, are drepturile, obligaţiile şi 
răspunderile ce îi revin în această calitate, 
potrivit reglementărilor interne şi actelor 
juridice internaţionale la care România este 
parte.  
 

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
Art. 9. - (1) C.N.A.D.N.R. este 
administratorul autostrăzilor şi drumurilor 
naţionale, în condiţiile contractului de 
concesiune prevăzut la art.3, având 
drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi 
revin în această calitate, potrivit 
reglementărilor interne şi actelor juridice 
internaţionale la care România este parte.  

 
Completări necesare. 



 

 19 

0 1 2 3 
 
(2) C.N.A.D.N.R., corespunzător obiectului 
său de activitate, preia toate drepturile şi va 
fi ţinută de toate obligaţiile legale şi 
contractuale ale Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor 
din România", decurgând din raporturile 
juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în 
litigiile aflate pe rol la instanţele arbitrale, 
judecătoreşti sau cu atribuţii jurisdicţionale, 
din contractele şi acordurile internaţionale, 
precum şi din creditele contractate direct de 
stat şi subîmprumutate către Regia 
Autonomă "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România" prin acorduri 
subsidiare. Aceste credite, în limita în care 
au fost preluate, vor fi rambursate de 
către C.N.A.D.N.R., care preia drepturile 
şi obligaţiile ce reveneau Regiei 
Autonome "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România". 
 

 
(2) C.N.A.D.N.R., corespunzător obiectului 
său de activitate, se substituie Regiei 
Autonome "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România" şi preia toate 
drepturile şi va fi ţinută de toate obligaţiile 
legale şi contractuale decurgând din 
raporturile juridice ale acesteia cu terţii, 
inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele 
arbitrale, judecătoreşti sau cu atribuţii 
jurisdicţionale, din contractele şi acordurile 
interne şi internaţionale, precum şi din 
creditele contractate direct de stat şi 
subîmprumutate către Regia Autonomă 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România" prin acorduri subsidiare. 
 

13.  
 
Art. 10. - În vederea satisfacerii nevoilor de 
apărare a ţării şi în limita obiectului său de 
activitate C.N.A.D.N.R. are, în principal, 
următoarele obligaţii:  
     a) să întocmească şi să asigure punerea 
în aplicare a planului de mobilizare;  

10. Articolul 10 va avea următorul 
cuprins: 
Art. 10. - În vederea satisfacerii nevoilor de 
apărare a ţării şi în limita obiectului său de 
activitate C.N.A.D.N.R. are, în principal, 
următoarele obligaţii:  
     a) să asigure punerea în aplicare a 
obligaţiilor care îi revin din planul de 
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     b) să asigure rezervele şi capacităţile 
necesare îndeplinirii sarcinilor de 
mobilizare;  
 
     c) să întocmească documentele privind 
completarea forţei de muncă, necesară în 
caz de război, cu personal cu obligaţii 
militare.  
 

mobilizare;  
 
Abrogat 
      
 
 
   b) să întocmească documentele privind 
completarea forţei de muncă, necesară în 
caz de război, cu personal cu obligaţii 
militare.  
 

 
 
 

14.  
 
Art. 11. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli 
al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii 
ale companiei, alocaţii de la bugetul de stat, 
credite interne/externe, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite şi 
se aprobă de către Guvern, la propunerea 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului, cu avizul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al 
Ministerului Finanţelor Publice.  
 
 
 
 
 
 
(2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează, 

11. Articolul 11 va avea următorul 
cuprins: 
Art. 11. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli 
al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii 
ale companiei, venituri din prestări 
servicii şi surse de reabilitare a 
drumurilor în conformitate cu contractul 
încheiat cu Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, alocaţii de la 
bugetul de stat, credite interne/externe, 
fonduri externe nerambursabile, alte surse 
legal constituite şi se aprobă de către 
Guvern, la propunerea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al 
Ministerului Finanţelor Publice.  
 
(2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează, 

 
 
Completări necesare. 
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potrivit legii, după cum urmează:  
a) veniturile proprii se utilizează, în 
principal, pentru acoperirea cheltuielilor 
de funcţionare şi rambursări de credite, 
plăţi de dobânzi şi de comisioane;  
 
 
b) veniturile cu destinaţie specială se 
utilizează, în principal, pentru acoperirea 
cheltuielilor cu reabilitarea, repararea, 
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere de interes naţional; 
 
 
 
 
 
c) veniturile din credite interne şi externe 
şi din fonduri externe nerambursabile se 
utilizează, în principal, pentru acoperirea 
cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii 
rutiere de interes naţional, în conformitate 
cu prevederile acordurilor de împrumut şi 
ale contractelor de finanţare;  
 
 
 
 
 
 

potrivit legii, după cum urmează:  
a) veniturile proprii se utilizează, în 
principal, pentru proiectarea, repararea, 
administrarea, întreţinerea şi exploatarea 
infrastructurii rutiere, precum şi pentru 
rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi de 
comisioane;  
b) veniturile din prestări servicii cuvenite 
potrivit prevederilor contractului încheiat 
cu Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului şi sursele 
pentru reabilitarea drumurilor se 
utilizează pentru proiectarea, repararea, 
administrarea, exploatarea, reabilitarea, 
dezvoltarea, modernizarea precum şi 
construcţia de noi autostrăzi şi drumuri 
naţionale;  
c) fondurile  externe nerambursabile se 
utilizează pentru reabilitarea, dezvoltarea, 
modernizarea şi construcţia de autostrăzi 
şi drumuri naţionale, în conformitate cu 
prevederile acordurilor de împrumut şi ale 
contractelor de finanţare;  
 
d) fondurile din credite interne şi externe 
se utilizează pentru proiectarea, 
repararea, întreţinerea, exploatarea, 
reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi 
construcţia de autostrăzi şi drumuri 
naţionale;  



 

 22 

0 1 2 3 
d) alocaţiile de la bugetul de stat se 
utilizează, în principal, pentru acoperirea 
cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii 
rutiere de interes naţional, inclusiv pentru 
rambursări de credite, de plăţi de dobânzi şi 
de comisioane.  
 

e) alocaţiile de la bugetul de stat se 
utilizează pentru reabilitarea autostrăzilor şi 
drumurilor naţionale, pentru dezvoltarea, 
modernizarea şi construcţia de autostrăzi 
şi drumuri naţionale inclusiv pentru 
rambursări de credite, de plăţi de dobânzi şi 
de comisioane. 
 

15.  
 
Art. 12. - (1) Crearea de noi bunuri 
proprietate publică, precum şi dezvoltarea şi 
modernizarea celor existente, în scopul 
integrării infrastructurii rutiere de interes 
naţional a României în sistemul european 
de transport, se asigură cu finanţare din 
surse proprii, din surse cu destinaţie 
specială, din credite interne şi externe şi, în 
completare, din alocaţii de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului.  
 
 
 
 
(2) Crearea de noi bunuri proprietate publică 
se poate realiza şi ca urmare a obligaţiilor 
asumate de către autoritatea publică 
contractantă în regim de parteneriat public-
privat, potrivit prevederilor Ordonanţei 

12. Alineatele (1) şi (4) ale articolul 12 vor 
avea următorul cuprins: 
Art. 12. - (1) Crearea de noi bunuri 
proprietate publică, precum şi dezvoltarea şi 
modernizarea celor existente, în scopul 
integrării  autostrăzilor şi drumurilor 
naţionale din România în sistemul 
european de transport, se asigură cu 
finanţare din venituri proprii, din surse 
pentru reabilitare, din fonduri externe 
nerambursabile, din credite interne şi 
externe şi, în completare, din alocaţii de la 
bugetul de stat şi alte surse legal 
constituite, prin bugetul Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului.  
 
Nemodificat 
 
 
 
 

 
 
Nu mai există fondul 
special al drumurilor. 
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Guvernului nr.16/2002 privind contractele 
de parteneriat public-privat, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
470/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Legii datoriei 
publice nr. 81/1999. 
 
(3) Obligaţiile de plată ale Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România", nescadente până la data înfiinţării 
C.N.A.D.N.R., conform condiţiilor şi 
perioadelor prevăzute în contractele aflate în 
derulare pentru realizarea programelor de 
investiţii aparţinând proprietăţii publice a 
statului sau proprietăţii Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România", se vor asigura din veniturile 
proprii ale C.N.A.D.N.R. şi, în completare, 
din alocaţii de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului, conform legislaţiei în baza 
căreia au fost aprobate contractele.  
 
(4) În cazurile în care interesele de stat, 
inclusiv cele de ordin militar, impun 
executarea de către C.N.A.D.N.R. de lucrări 
sau prestarea de servicii speciale, sursele de 
finanţare aferente vor fi stabilite potrivit 
prevederilor legale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) În cazurile în care interesele de stat  
impun executarea de către C.N.A.D.N.R. de 
lucrări sau prestarea de servicii speciale, 
sursele de finanţare aferente vor fi stabilite 
potrivit prevederilor legale.  
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(5) Sumele prevăzute la alin. (4) se asigură 
şi se transferă C.N.A.D.N.R., indiferent de 
nivelul veniturilor proprii ale acesteia, şi se 
constituie ca venituri din care se acoperă 
cheltuielile pentru aceste activităţi, potrivit 
legii.  
 

Nemodificat 

16. Art. 13. - C.N.A.D.N.R. poate contracta 
credite interne sau externe, garantate de stat 
sau garantate cu activele proprii deţinute în 
proprietate, sau poate face emisiuni de 
obligaţiuni pe piaţa internă ori 
internaţională, în condiţiile legii.  
 

Nemodificat  

17.  
 
Art. 14. - (1) La înfiinţare personalul 
necesar desfăşurării activităţii 
C.N.A.D.N.R. este preluat, potrivit 
legislaţiei muncii şi contractului colectiv 
de muncă, de la Regia Autonomă 
"Administraţia Naţională a Drumurilor 
din România", în funcţie de competenţa 
profesională şi de disciplina în activitate.  
 
(2) Până la încheierea contractului colectiv 
de muncă al C.N.A.D.N.R. personalul 
prevăzut la alin. (1) va beneficia de 
drepturile de salarizare şi de celelalte 
drepturi de personal prevăzute în contractul 

13. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 14 
vor avea următorul cuprins: 
Art. 14. - (1) La înfiinţare, personalul Regiei 
Autonome "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România" va fi preluat 
de C.N.A.D.N.R., în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 

 
 
Conform prevederilor 
legale. 
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colectiv de muncă al Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România", corespunzătoare posturilor pe 
care urmează a le ocupa, precum şi de alte 
drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. 
 
(3) Drepturile de salarizare şi celelalte 
drepturi de personal, condiţiile de muncă, 
obligaţiile generale şi specifice, timpul de 
muncă şi de odihnă, programele de 
perfecţionare profesională a salariaţilor şi 
alte condiţii în care se desfăşoară procesul 
muncii se stabilesc prin contractul colectiv 
de muncă la nivel de unitate, încheiat în 
condiţiile legii, în termen de cel mult 90 de 
zile de la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. 
în registrul comerţului.  

 
 
 
 
 
 
(3) Drepturile de salarizare şi celelalte 
drepturi de personal, condiţiile de muncă, 
obligaţiile generale şi specifice, timpul de 
muncă şi de odihnă, programele de 
perfecţionare profesională a salariaţilor şi 
alte condiţii în care se desfăşoară procesul 
muncii se stabilesc prin contractul colectiv 
de muncă la nivel de unitate, încheiat în 
condiţiile legii, în termen de cel mult 180 de 
zile de la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. 
în registrul comerţului.  
 

 
 
 
 
 
 
Stabilirea unui termen 
real. 

18. Art. 15. - (1) C.N.A.D.N.R. este condusă de 
adunarea generală a acţionarilor.  
(2) Adunarea generală a acţionarilor are 
atribuţii şi competenţe stabilite prin statut în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.  
(3) Împuterniciţii mandataţi să reprezinte 
interesele capitalului de stat în adunarea 
generală a acţionarilor sunt numiţi prin ordin 
al ministrului transporturilor, construcţiilor 
şi turismului.  
(4) Până la privatizarea C.N.A.D.N.R. 
interesele capitalului de stat vor fi 

Nemodificat  
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reprezentate de Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, prin 
împuterniciţii mandataţi să reprezinte 
interesele capitalului de stat în adunarea 
generală a acţionarilor. 
 

19. Art. 16. - (1) C.N.A.D.N.R. este 
administrată de către un consiliu de 
administraţie. 
(2) În perioada în care statul, prin Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, este acţionar majoritar, consiliul 
de administraţie şi preşedintele acestuia sunt 
numiţi prin ordin al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului. 
(3) Preşedintele consiliului de administraţie 
este şi directorul general al C.N.A.D.N.R.  
(4) Atribuţiile consiliului de administraţie şi 
ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin 
statut.  
 

Nemodificat  

20. Art. 17. - Statutul C.N.A.D.N.R. poate fi 
modificat şi completat prin hotărâre a 
Guvernului, în perioada în care statul este 
acţionar majoritar.  
 

Nemodificat  
 

 

21.  
____ 

14. După articolul 17 se introduce un nou 
articol, art.171, cu următorul cuprins: 
Art.171. - Anexele nr.1 şi 2 fac parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de 
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urgenţă. 
 

22. Art. 18. � Pe data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă 
Hotărârea Guvernului nr.1.275/1990 privind 
înfiinţarea Administraţiei Naţionale a 
Drumurilor din România, cu modificările 
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.26 din 31 ianuarie 
1991, precum şi orice alte dispoziţii 
contrare.  
 

Nemodificat 
 

 

23.  15. După articolul 18 se introduce un nou 
articol, art.19, cu următorul cuprins: 
Art.19. - La data intrării în vigoare a legii 
de aprobare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează 
după cum urmează: 
După alineatul (4) al articolului 2, se 
introduce un nou alineat, alin.(5), cu 
următorul cuprins: 
"(5) Fac parte din elementele 
infrastructurii autostrăzilor şi 
drumurilor naţionale aparţinând 
domeniului public al statului:  
1. Suprastructura şi infrastructura 
drumului, situate în cadrul amprizei, şi 
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terenul aferent; 
2. Podurile, tunelurile, viaductele, 
pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, 
cu terenul aferent; 
3. Locurile de parcare, oprire şi 
staţionare, precum şi terenurile aferente 
care aparţin domeniului public al 
statului; 
4. Lucrările de consolidare, de protecţie şi 
de apărare şi terenul aferent; 
5. Plantaţiile rutiere şi terenul aferent; 
6. Suprafeţele de teren situate de o parte 
şi de cealaltă a drumului, care formează 
zonele de siguranţă, în limitele prevăzute 
de Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare." 
 

24. Anexa nr.1 
STATUTUL 

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. 

C.N.A.D.N.R. - S.A. 
 

Nemodificat 
 
 

 

25. CAPITOLUL I 
Denumirea, forma juridică, sediul, durata 
 

Nemodificat 
 

 

26. Art.1 - Denumirea 
(1) Denumirea societăţii comerciale este 

Nemodificat  
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Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A., cu 
sigla prevăzută în anexa la prezentul statut.  
(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau 
publicaţiile emise de Compania Naţională 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A., denumită în continuare 
C.N.A.D.N.R., se menţionează denumirea 
acesteia, urmată de cuvintele "societate pe 
acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", capitalul 
social, sediul şi numărul unic de înregistrare 
în registrul comerţului, precum şi codul 
fiscal.  
 

27. Art.2 - Forma juridică 
C.N.A.D.N.R. este persoană juridică 
română, cu capital social iniţial integral de 
stat, având forma juridică de societate 
comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu legile române 
şi cu prezentul statut.  
 

Nemodificat  

28. Art.3 - Sediul 
(1) Sediul C.N.A.D.N.R. este în municipiul 
Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, 
sectorul 1.  
(2) Sediul C.N.A.D.N.R. poate fi 
transferat în aceeaşi localitate sau în altă 
localitate din România, pe baza hotărârii 
adunării generale a acţionarilor, potrivit 

 
Nemodificat 
 
 
16. La anexa nr.1, alineatul (2) al 
articolului 3 se abrogă. 
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legii.  
 
 
(3) C.N.A.D.N.R. poate înfiinţa sucursale, 
reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea 
subunităţi în ţară şi în străinătate.  
 
 
(4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiinţate 
prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii 
şi statutului, la propunerea adunării generale 
extraordinare a acţionarilor. 
 

 
17. La anexa nr.1, alineatele (3) şi (4) ale 
articolului 3 vor avea următorul cuprins: 
(3) C.N.A.D.N.R. poate înfiinţa filiale, 
sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte 
asemenea subunităţi în ţară şi în străinătate, 
potrivit legii. 
 
(4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiinţate, 
potrivit legii şi statutului, la propunerea 
adunării generale extraordinare a 
acţionarilor, iar actele constitutive ale 
unităţilor menţionate la alin.(3) se adoptă 
prin hotărâri ale acesteia, în condiţiile 
legii. 
 

 
 
 
Conform prevederilor 
din ordonanţa de 
urgenţă. 

29. Art.4 - Durata 
Durata C.N.A.D.N.R. este nelimitată, 
activitatea acesteia urmând să se desfăşoare 
de la data înmatriculării ei la oficiul 
registrului comerţului.  

 

Nemodificat  

30. CAPITOLUL II 
Scopul şi obiectul de activitate 

 
 

Nemodificat  

31.  
 
Art.5 - Scopul 
Scopul C.N.A.D.N.R. îl constituie 

18. La anexa nr.1, articolul 5 va avea 
următorul cuprins: 
Art.5 - Scopul 
Scopul C.N.A.D.N.R. îl constituie 

 
 
 
Conform prevederilor 
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gestionarea pe principii comerciale a 
infrastructurii rutiere de drumuri de interes 
naţional în vederea desfăşurării traficului 
rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei, 
de fluenţă şi continuitate.  

 

gestionarea, dezvoltarea, administrarea şi 
exploatarea pe principii comerciale a 
elementelor infrastructurii rutiere de 
autostrăzi şi drumuri naţionale, pentru 
desfăşurarea traficului rutier în condiţii de 
siguranţă a circulaţiei, de fluenţă şi 
continuitate.  
 

ordonanţei de urgenţă. 

32.  
 
Art.6 - Obiectul de activitate 
(1) C.N.A.D.N.R. desfăşoară activităţi de 
interes public naţional şi are, în principal, ca 
obiect de activitate proiectarea, construirea, 
modernizarea, reabilitarea, repararea, 
administrarea şi întreţinerea drumurilor de 
interes naţional, în scopul desfăşurării 
traficului rutier în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei, coordonarea dezvoltării unitare 
a întregii reţele de drumuri în concordanţă 
cu cerinţele economiei naţionale şi cu cele 
de apărare şi de control, stabilirea şi 
încasarea obligaţiilor transportatorilor 
pentru folosirea drumurilor în punctele de 
frontieră şi în alte puncte stabilite potrivit 
legii, încasarea tarifelor şi controlul 
obligaţiilor transportatorilor pentru folosirea 
drumurilor în punctele de frontieră şi în alte 
puncte de pe reţeaua drumurilor naţionale, 
precum şi în alte puncte stabilite potrivit 

19. La anexa nr.1, alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 6 vor avea următorul cuprins: 
Art.6 - Obiectul de activitate 
(1) C.N.A.D.N.R. desfăşoară activităţi de 
interes public naţional şi are, în principal, ca 
obiect de activitate: 
a) proiectarea, construirea, modernizarea, 
repararea, administrarea, întreţinerea şi 
exploatarea autostrăzilor şi drumurilor 
naţionale; 
b) împlementarea programelor de dezvoltare 
unitară a reţelei de drumuri publice în 
concordanţă cu strategia Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, cerinţele economiei naţionale şi 
cele de apărare; 
c) încasarea în punctele de frontieră şi alte 
puncte, stabilite conform legii a obligaţiilor 
datorate de către utilizatori pentru folosirea 
autostrăzilor şi drumurilor naţionale; 
d) emiterea de acorduri de amplasare, în 
zona autostrăzilor şi drumurilor naţionale, 

 
 
 
Pentru claritatea 
textelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 

0 1 2 3 
legii, emiterea de acorduri de amplasare şi 
autorizaţii speciale de transport şi încasarea 
tarifelor aferente stabilite în condiţiile legii, 
controlul încasării şi folosirii tarifului de 
utilizare a infrastructurii rutiere de drumuri 
naţionale din România, activităţi industriale, 
precum şi alte activităţi necesare îndeplinirii 
obiectului său de activitate.  
 
 
(2) În scopul realizării obiectului său de 
activitate, C.N.A.D.N.R. desfăşoară 
activităţi industriale, de cercetare, de 
proiectare, de construcţii, de întreţinere, de 
învăţământ, prestaţii pentru terţi şi altele 
asemenea. Pentru utilizarea capacităţilor din 
dotare poate acorda asistenţă tehnică, poate 
executa lucrări sau poate produce materiale 
pentru terţe persoane juridice ori fizice în 
domeniul său de activitate.  
 
(3) În scopul realizării obiectului său de 
activitate, C.N.A.D.N.R. desfăşoară 
următoarele activităţi:  
 
3.1. elaborează studii şi prognoze pentru 
dezvoltarea şi sistematizarea reţelei de 
drumuri publice, le supune spre aprobare 
autorităţilor competente şi urmăreşte 
realizarea acestora pentru a satisface 

pentru construcţii, panouri publicitare, 
instalaţii şi alte obiective similare; 
e) emiterea de autorizaţii speciale de 
transport intern; 
f) încasarea şi controlul tarifelor de utilizare 
a autostrăzilor şi drumurilor naţionale 
g) activităţi comerciale industriale şi alte 
activităţi necesare îndeplinirii obiectului său 
de activitate. 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
3.1. elaborează studii, prognoze şi proiecte 
de strategii pentru dezvoltarea şi 
sistematizarea reţelei de drumuri publice, le 
supune spre aprobare Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
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cerinţele economiei naţionale şi pe cele de 
apărare;  
 
 
 
 
 

____ 
 
 
 
 
3.2. analizează şi face propuneri, în 
condiţiile legii, cu privire la construirea de 
drumuri noi, desfiinţarea de drumuri, 
precum şi clasarea şi declasarea acestora;  
 
3.3. colaborează cu organe ale administraţiei 
publice locale în scopul dezvoltării unitare a 
întregii reţele de drumuri, potrivit nevoilor 
economiei naţionale;  
 
3.4. elaborează strategia de modernizare 
şi dezvoltare a reţelei de drumuri 
naţionale şi, în colaborare cu consiliile 
judeţene, a reţelei de drumuri judeţene şi 
comunale, precum şi strategia privind 
tehnologiile specifice în sectorul rutier şi 
le supune spre aprobare Ministerului 
Transportului, Construcţiilor şi 

Turismului şi urmăreşte realizarea acestora 
în limitele de competenţă acordate 
potrivit legii;  
 
3.2. elaborează programe şi strategia de 
modernizare şi dezvoltare a reţelei de 
autostrăzi şi drumuri naţionale ţinând 
seama de programele şi strategiile de 
modernizare şi dezvoltare a reţelei de 
drumuri judeţene şi comunale şi le 
supune spre aprobare potrivit legii; 
 
3.3. analizează şi face propuneri, în 
condiţiile legii, cu privire la construirea de 
drumuri noi, defiinţarea de drumuri, precum 
şi clasarea şi declasarea acestora; 
 
3.4. colaborează cu organe ale administraţiei 
publice locale în scopul dezvoltării unitare a 
întregii reţele de drumuri, potrivit nevoilor 
economiei naţionale; 
 
Abrogat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluat şi modificat la 
pct.3.2. 
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Turismului;  
 
3.5. întocmeşte programe anuale şi de 
perspectivă a drumurilor naţionale, judeţene 
şi comunale, a podurilor şi autostrăzilor şi le 
supune spre aprobare Ministerului 
Transportului, Construcţiilor şi Turismului;  
 
3.6. asigură urmărirea lucrărilor de 
întreţinere, reparare, modernizare şi 
construcţie a drumurilor naţionale, a 
podurilor şi autostrăzilor;  
 
 
 
3.7. prognozează şi coordonează întreaga 
activitate privind asigurarea reparaţiilor 
şi întreţinerii drumurilor, autostrăzilor, 
podurilor, utilajelor, precum şi 
distribuirea acestora şi a forţei de muncă 
între unităţile sale, în funcţie de 
necesităţi;  
 
3.8. elaborează prognoze anuale şi de 
lungă durată asupra asigurării 
necesarului la principalele materiale 
specifice, stabilind proporţia acoperirii 
acestuia din resurse interne şi din import 
şi coordonează activitatea de producere a 
unor astfel de materiale în unităţile 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
3.6. asigură urmărirea şi coordonarea 
lucrărilor de întreţinere, reparare, 
reabilitare, modernizare şi construcţie a 
drumurilor naţionale, precum şi executarea 
şi recepţia pe teren a lucrărilor 
respective;  
 
Abrogat 
 
 
 
 
 
 
 
Abrogat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norme pentru 
regulamentul de 
organizare şi 
funcţionare. 
 
 
 
 
Idem 
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proprii;  
 
3.9. coordonează şi îndrumă metodologic 
întreaga activitate de aprovizionare 
tehnico-materială şi de transport a 
unităţilor din structură;  
 
3.10. elaborează norme de consum, norme 
de stoc, analizează şi ia măsuri pentru 
corelarea sarcinilor de aprovizionare cu 
planul de producţie pentru unităţile 
proprii;  
 
3.11. urmăreşte avizarea şi aprobarea 
documentaţiilor tehnice, a exproprierilor, 
contractarea şi finanţarea lucrărilor de 
investiţii şi reparaţii de drumuri, autostrăzi, 
poduri şi alte lucrări de reparaţii, precum 
şi executarea şi recepţionarea pe teren a 
lucrărilor respective;  
 
3.12. propune norme tehnice pe baza 
cererii ştiinţifice privind construcţia, 
modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi 
administrarea drumurilor;  
 
3.13. emite acorduri şi autorizaţii pentru 
instalaţiile, construcţiile şi panourile care se 
execută în zona drumurilor de interes 
naţional, în condiţiile legii;  

 
 
Abrogat 
 
 
 
 
3.7. elaborează norme de consum şi norme 
de stoc pentru materialele specifice 
sectorului de drumuri; 
 
 
 
3.8. urmăreşte avizarea şi aprobarea 
documentaţiilor tehnice, a exproprierilor, 
contractarea şi finanţarea lucrărilor de 
investiţii şi reparaţii de autostrăzi şi drumuri 
naţionale;  
 
 
 
3.9. propune norme tehnice şi tehnologii 
specifice privind construcţia, modernizarea, 
întreţinerea şi exploatarea drumurilor 
publice;  
 
3.10. emite acorduri şi autorizaţii pentru  
construcţii, panouri publicitare, instalaţii şi 
alte obiective similare care se execută în 
zona autostrăzilor şi drumurilor naţionale, 

 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
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3.14. studiază piaţa internă şi externă pentru 
asigurarea aprovizionării şi executării de 
lucrări de specialitate;  
 
3.15. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-
ştiinţifică cu firme străine;  
 
3.16. reprezintă ţara atât la consfătuiri şi 
acţiuni pe plan internaţional în organismele 
la care este afiliată, cât şi la alte manifestări 
internaţionale organizate pe teme de 
drumuri şi poduri, în baza mandatului 
aprobat de Ministerul Transportului, 
Construcţiilor şi Turismului;  
 
3.17. tratează probleme de colaborare 
tehnico-ştiinţifică în domeniul drumurilor pe 
linie internaţională şi coordonează realizarea 
sarcinilor ce îi revin din înţelegerile, 
convenţiile şi acordurile internaţionale;  
 
3.18. organizează proceduri de achiziţie 
pentru contractarea lucrărilor, serviciilor şi a 
produselor necesare în domeniul său de 
activitate, conform legii;  
 
3.19. elaborează documentaţii pentru 
execuţia de lucrări şi pentru exploatarea 

în condiţiile legii;  
 
Abrogat 
 
 
 
3.11. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-
ştiinţifică cu firme străine; 
 
3.12. participă, în baza mandatului aprobat 
de Ministerul Transportului, Construcţiilor 
şi Turismului, la consfătuiri şi acţiuni pe 
plan internaţional în organismele la care este 
afiliată şi la alte manifestări internaţionale 
organizate pe teme de autostrăzi şi drumuri 
naţionale;  
 
3.13. tratează probleme de colaborare 
tehnico-ştiinţifică în domeniul drumurilor pe 
linie internaţională şi coordonează realizarea 
sarcinilor ce îi revin din înţelegerile, 
convenţiile şi acordurile internaţionale; 
 
3.14. organizează proceduri de achiziţie 
pentru contractarea lucrărilor, serviciilor şi a 
produselor necesare în domeniul său de 
activitate, conform legii; 
 
3.15. elaborează documentaţii pentru 
execuţia de lucrări şi pentru exploatarea 
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autostrăzilor;  
 
3.20. coordonează şi urmăreşte realizarea 
planului propriu de cercetare, proiectare 
şi informatică;  
 
3.21. coordonează şi îndrumă din punct de 
vedere metodologic reţeaua de laboratoare 
din unităţile proprii pentru realizarea 
controlului tehnic de calitate a produselor şi 
a lucrărilor de întreţinere şi reparare a 
drumurilor, autostrăzilor şi podurilor, 
precum şi a tuturor activităţilor pe care le 
desfăşoară;  
 
3.22. elaborează proiectele, programele 
anuale şi de perspectivă pentru cercetarea 
ştiinţifică în sectorul de drumuri publice;  
 
3.23. urmăreşte activitatea de invenţii, 
inovaţii şi se preocupă de generalizarea 
celor mai importante realizări şi face 
propuneri cu privire la problemele de 
standardizare;  
 
3.24. asigură organizarea intervenţiilor 
necesare în scopul eliminării operative a 
avariilor, restricţiilor sau a altor situaţii 
provocate de calamităţi pe drumurile de 
interes naţional;  

autostrăzilor;  
 
Abrogat 
 
 
 
3.16. coordonează şi îndrumă din punct de 
vedere metodologic reţeaua de laboratoare 
din unităţile proprii pentru realizarea 
controlului tehnic de calitate a produselor şi 
a lucrărilor de întreţinere şi reparare a 
drumurilor publice, precum şi a tuturor 
activităţilor pe care le desfăşoară;  
 
 
3.17. elaborează proiectele, programele 
anuale şi de perspectivă pentru cercetarea 
ştiinţifică în sectorul de drumuri publice;  
 
3.18. elaborează propuneri cu privire la 
problemele de standardizare, specifice 
obiectului de activitate;  
 
 
 
3.19. asigură organizarea intervenţiilor 
necesare în scopul eliminării operative a 
avariilor, restricţiilor sau a altor situaţii 
provocate de calamităţi pe autostrăzi şi 
drumurile naţionale;  
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3.25. organizează, îndrumă şi controlează 
aplicarea semnalizării rutiere în 
conformitate cu normele în vigoare şi cu 
convenţiile internaţionale;  
 
 
 
 
 
3.26. colaborează şi ia măsuri, de comun 
acord cu organele de specialitate ale 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
pentru ridicarea gradului de siguranţă a 
circulaţiei pe drumurile publice;  
 
3.27. organizează într-o concepţie unitară 
reţeaua de contoare pentru înregistrarea 
traficului rutier al autovehiculelor de 
origine-destinaţie şi asigură prelucrarea 
datelor;  
 
3.28. asigură îndrumarea şi controlul 
unităţilor din structură, controlul 
financiar de gestiune;  
 
3.29. execută expertize tehnice, testări, 
măsurători şi acordă consultanţă în 
domeniile specifice obiectului său de 
activitate;  

 
3.20. organizează, îndrumă şi controlează 
aplicarea semnalizării rutiere pe autostrăzi 
şi drumurile naţionale, în conformitate cu 
normele în vigoare şi cu convenţiile 
internaţionale şi colaborează cu organele 
de specialitate ale Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pentru 
asigurarea siguranţei circulaţiei pe 
drumurile publice;  
Abrogat  
 
 
 
 
 
3.21. organizează într-o concepţie unitară 
reţeaua de contoare pentru înregistrarea 
traficului rutier al autovehiculelor şi asigură 
prelucrarea datelor;  
 
 
Abrogat 
 
 
 
3.22. execută expertize tehnice, testări, 
măsurători şi acordă consultanţă în 
domeniile specifice obiectului său de 
activitate;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluat la pct.3.25. 
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3.30. participă la capitalul social al altor 
societăţi comerciale şi decide, în condiţiile 
legii, asocierea cu persoane juridice române 
sau străine;  
 
3.31. negociază şi contractează credite cu 
bănci şi cu alte instituţii financiare, în 
condiţiile legii;  
 
3.32. desfăşoară activităţi de reclamă, 
publicitate, editare, tipărire şi difuzare;  
 
 
3.33. negociază şi încheie contracte pentru 
achiziţii publice de investiţii, bunuri, lucrări 
şi servicii, precum şi pentru valorificarea de 
active şi bunuri;  
 
3.34. urmăreşte derularea contractelor 
încheiate;  
 
3.35. desfăşoară şi alte activităţi pentru 
realizarea scopului şi obiectului său de 
activitate, inclusiv operaţiuni de comerţ 
exterior.  

 

 
3.23. participă la capitalul social al altor 
societăţi comerciale şi decide, în condiţiile 
legii, asocierea cu persoane juridice române 
sau străine;  
 
3.24. negociază şi contractează credite cu 
bănci şi cu alte instituţii financiare, în 
condiţiile legii; 
 
3.25. desfăşoară activităţi de editare, 
tipărire, difuzare şi publicitate, potrivit 
legii;  
 
3.26. negociază şi încheie contracte pentru 
achiziţii publice de investiţii, bunuri, lucrări 
şi servicii, precum şi pentru valorificarea de 
active şi bunuri, în condiţiile legii;  
 
Abrogat 
 
 
3.27. desfăşoară şi alte activităţi pentru 
realizarea scopului şi obiectului său de 
activitate. 

33.  
 
Art.7 - Proprietatea publică 

20. La anexa nr.1, articolul 7 va avea 
următorul cuprins: 
Art.7 - Proprietatea publică 

 
 
Conform prevederilor 
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C.N.A.D.N.R. deţine în concesiune 
infrastructura de drumuri de interes 
naţional, pe care o utilizează în vederea 
realizării scopului şi obiectului său de 
activitate.  

 

C.N.A.D.N.R. deţine în concesiune 
elementele infrastructurii autostrăzilor şi 
drumurilor naţionale, pe care le 
administrează, exploatează, întreţine şi 
repară în vederea realizării scopului şi 
obiectului său de activitate şi potrivit 
prevederilor contractului de concesiune 
încheiat cu Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului.  
 

ordonanţei de urgenţă. 

34. CAPITOLUL III 
Capitalul social, acţiunile 

 
 

Nemodificat  

35.  
Art.8 - Capitalul social 
(1) Capitalul social iniţial al C.N.A.D.N.R. 
este de 163.702.200.000 lei, împărţit în 
1.637.022 acţiuni nominative, fiecare 
având o valoare nominală de 100.000 lei, 
şi se constituie prin preluarea patrimoniului 
Regiei Autonome Administraţia Naţională a 
Drumurilor, în baza situaţiei financiare 
anuale şi a situaţiei patrimoniului, încheiate 
la data de 31 decembrie 2002.  
 

____ 
 
 
 

21. La anexa nr.1 articolul 8 va avea 
următorul cuprins: 
Art.8 - Capitalul social 
(1) Capitalul social iniţial al C.N.A.D.N.R. 
este de 163.702.200.000 lei şi se constituie 
prin preluarea patrimoniului Regiei 
Autonome "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România", în baza situaţiei 
financiare anuale şi a patrimoniului, 
întocmite la data de 31 decembrie 2002.  
 
(2) Capitalul social iniţial va fi modificat, 
în condiţiile legii, în baza protocolului de 
predare primire. 
 
(3) Capitalul social iniţial este împărţit în 

 
 
Conform prevederilor 
ordonanţei de urgenţă. 
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____ 

 
 
 
(2) Capitalul social iniţial este în întregime 
subscris şi integral vărsat de statul român, în 
calitate de acţionar unic. Exercitarea 
drepturilor statului, precum şi 
îndeplinirea obligaţiilor acestuia, ca 
acţionar unic, se face de către Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului.  
 
 

____ 
 
 
 

(3) C.N.A.D.N.R. poate fi privatizată, în 
condiţiile legii, statul român putând păstra 
pachetul majoritar de acţiuni. 
 

1.637.022 acţiuni nominative, fiecare 
acţiune având valoarea nominală de 
100.000 lei. 
 
(4) Capitalul social iniţial este în întregime 
subscris şi integral vărsat de statul român, în 
calitate de acţionar unic la data constituirii 
C.N.A.D.N.R.  
 
 
 
 
(5) Acţiunile C.N.A.D.N.R. sunt deţinute 
iniţial şi în totalitate de statul român care 
îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului. 
 
(6) C.N.A.D.N.R. poate fi privatizată în 
condiţiile legii, statul având opţiunea de a 
păstra pachetul majoritar de acţiuni. 
Privatizarea pachetului majoritar de 
acţiuni se face prin lege specială. 
 

36. Art.9 - Acţiunile 
(1) Acţiunile sunt nominative şi vor 
cuprinde toate elementele prevăzute de lege.  
(2) C.N.A.D.N.R. va ţine evidenţa 
acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru 
numerotat, sigilat şi parafat de către 

Nemodificat  
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preşedintele consiliului de administraţie. 
Registrul se păstrează la sediul 
C.N.A.D.N.R.  
 

37. Art.10 - Majorarea sau reducerea capitalului 
social 
Capitalul social poate fi redus sau majorat 
pe baza hotărârii adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi 
cu respectarea procedurii prevăzute de lege. 
 

Nemodificat  

38. Art.11 - Drepturi şi obligaţii care decurg din 
acţiuni 
(1) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită, 
potrivit legii, conferă deţinătorului dreptul la 
un vot în adunarea generală a acţionarilor, 
dreptul de a alege şi de a fi ales în organele 
de conducere, dreptul de a participa la 
distribuirea profitului, conform dispoziţiilor 
legale şi prevederilor prezentului statut, 
precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi 
de statut.  
(2) Deţinerea acţiunii implică adeziunea de 
drept la statutul C.N.A.D.N.R.  
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni 
urmează acţiunile în cazul cesiunii acestora.  
(4) Obligaţiile C.N.A.D.N.R. sunt garantate 
cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii 
răspund numai până la concurenţa aportului 
la capitalul social subscris de fiecare.  

Nemodificat  
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(5) Patrimoniul C.N.A.D.N.R. nu poate fi 
grevat de datorii sau de alte obligaţii 
personale ale acţionarilor. Un creditor al 
unui acţionar poate formula pretenţii asupra 
părţii din profitul C.N.A.D.N.R., care i se va 
repartiza de către adunarea generală a 
acţionarilor, sau asupra cotei-părţi cuvenite 
acestuia la lichidarea C.N.A.D.N.R., 
efectuată în condiţiile legii şi ale prezentului 
statut.  
 

39. Art.12 - Cesiunea acţiunilor 
(1) În orice raporturi cu C.N.A.D.N.R. 
aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un 
singur proprietar.  
(2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor 
între acţionari şi/sau către terţi se face în 
condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. 
 
 

Nemodificat  

40. Art.13 - Pierderea acţiunilor 
(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor 
acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe 
consiliul de administraţie şi să facă publică 
pierderea acestora în presă.  
(2) După 6 luni acţionarul va putea obţine 
un duplicat al acţiunilor pierdute.  
 

Nemodificat  

41. CAPITOLUL IV 
Adunarea generală a acţionarilor 

Nemodificat  
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42. Art.14 - Atribuţii 
(1) Adunările generale ale acţionarilor sunt 
ordinare şi extraordinare.  
(2) Împuterniciţii mandataţi să reprezinte 
interesele capitalului de stat în adunarea 
generală a acţionarilor sunt în număr de 5, 
dintre care unul va fi specialist în Ministerul 
Finanţelor Publice, fiind numiţi şi revocaţi 
prin ordin al ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului.  
(3) Pentru activitatea depusă împuterniciţii 
mandataţi să reprezinte interesele capitalului 
de stat în adunarea generală a acţionarilor au 
dreptul la o indemnizaţie stabilită prin ordin 
al ministrului transporturilor, construcţiilor 
şi turismului.  
(4) Adunarea generală ordinară a 
acţionarilor are următoarele atribuţii:  
a) aprobă strategia globală de dezvoltare, 
retehnologizare, modernizare şi restructurare 
economico-financiară a C.N.A.D.N.R.;  
b) alege membrii consiliului de 
administraţie şi cenzorii, inclusiv supleanţii, 
îi descarcă de activitate şi îi revocă;  
c) stabileşte indemnizaţia membrilor 
consiliului de administraţie, a secretarului 
acestuia şi a cenzorilor;  
d) stabileşte competenţele şi răspunderile 
consiliului de administraţie şi ale cenzorilor 

Nemodificat 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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şi aprobă regulamentul de funcţionare a 
consiliului de administraţie;  
e) examinează programele de activitate şi 
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 
ale C.N.A.D.N.R., elaborate de consiliul de 
administraţie, şi îşi dă acordul asupra 
acestora;  
f) aprobă constituirea rezervelor statutare;  
g) examinează, aprobă sau modifică situaţia 
financiară anuală şi contul de profit şi 
pierderi, după analizarea raportului 
consiliului de administraţie şi al cenzorilor, 
şi aprobă repartizarea profitului;  
h) fixează dividendele;  
i) propune înfiinţarea sau desfiinţarea de 
filiale;  
j) hotărăşte cu privire la programul de 
investiţii şi de reparaţii capitale şi stabileşte 
plafonul valoric de la care competenţa 
revine consiliului de administraţie;  
k) aprobă delegări de competenţe pentru 
Consiliul de administraţie al C.N.A.D.N.R.;  
l) stabileşte nivelul garanţiei cerute 
administratorilor, în condiţiile legii; 
m) se pronunţă asupra gestiunii 
administratorilor;  
n) hotărăşte gajarea, închirierea sau 
desfiinţarea uneia ori mai multor unităţi ale 
C.N.A.D.N.R.  
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(5) Adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor are următoarele atribuţii:  
a) aprobă structura organizatorică a 
C.N.A.D.N.R. la nivel central şi teritorial;  
b) hotărăşte cu privire la contractarea de 
împrumuturi bancare şi la acordarea de 
garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la 
care competenţa revine consiliului de 
administraţie;  
c) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi 
desfiinţarea de sucursale, agenţii şi de alte 
subunităţi fără personalitate juridică;  
d) hotărăşte cu privire la majorarea 
capitalului social, la modificarea numărului 
de acţiuni sau a valorii nominale a acestora;  
e) hotărăşte reducerea capitalului social sau 
reîntregirea acestuia prin emisiune de noi 
acţiuni;  
f) hotărăşte cu privire la mutarea sediului 
C.N.A.D.N.R. şi la modificarea şi 
completarea obiectului de activitate al 
C.N.A.D.N.R.;  
g) analizează şi propune spre aprobare 
fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea 
C.N.A.D.N.R.;  
h) hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea de 
filiale;  
i) aprobă proiectul contractului de 
concesiune a reţelei de drumuri, ce urmează 
a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
22. La anexa nr.1, literele c), h) şi i) ale 
alineatului (5) al articolul 14 vor avea 
următorul cuprins: 
c) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea de 
sucursale, agenţii şi de alte subunităţi fără 
personalitate juridică;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de 
filiale;  
i) aprobă proiectul contractului de 
concesiune a reţelei de drumuri, ce urmează 
a fi încheiat cu Ministerul Transporturilor, 
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Construcţiilor şi Turismului, precum şi 
modificări ale acestuia;  
 
j) hotărăşte cu privire la închirierea de 
porţiuni ale infrastructurii rutiere care i-
a fost atribuită în concesiune, cu avizul 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului; 
k) aprobă asocierea, în vederea constituirii 
de noi societăţi comerciale, sau participarea 
cu capital la alte societăţi comerciale;  
l) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie 
a membrilor consiliului de administraţie, a 
directorului general şi a cenzorilor pentru 
pagubele pricinuite C.N.A.D.N.R.;  
m) aprobă conversia acţiunilor dintr-o 
categorie în alta, în condiţiile legii;  
n) hotărăşte emisiunea de obligaţiuni şi 
conversia unei categorii de obligaţiuni în 
altă categorie sau în acţiuni;  
o) hotărăşte cu privire la orice modificare a 
statutului; 
p) hotărăşte cumpărarea de acţiuni, cotarea 
la bursă, vânzarea şi tranzacţionarea pe piaţă 
a acţiunilor proprii;  
q) stabileşte plafoane valorice şi competenţe 
de efectuare a cheltuielilor;  
r) numeşte directorul general al 
C.N.A.D.N.R. şi îi stabileşte salariul. În 
perioada în care statul deţine pachetul 

Construcţiilor şi Turismului, precum şi 
modificări ale acestuia;  
 
23. La anexa nr.1, litera j) a alineatului 
(5) al articolului 14 se abrogă. 
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majoritar de acţiuni, numirea directorului 
general şi stabilirea salariului acestuia se fac 
de către ministrul transporturilor, 
construcţiilor şi turismului, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare;  
s) hotărăşte în orice alte probleme privind 
activitatea C.N.A.D.N.R., cu excepţia celor 
care revin adunării generale ordinare a 
acţionarilor.  
 

43. Art.15 - Convocarea adunării generale a 
acţionarilor 
 
 
(1) Adunarea generală a acţionarilor se 
convoacă ori de câte ori va fi nevoie de către 
preşedintele consiliului de administraţie sau 
de către cel desemnat să îl înlocuiască.  
 
 
 
 
 
(2) Adunările generale ordinare ale 
acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în 
cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului 
financiar, pentru examinarea bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi pierderi pe 
anul precedent şi pentru stabilirea 
programului de activitate şi a bugetului de 

Nemodificat 
 
24. La anexa nr.1, alineatul (1) al 
articolului 15 va avea următorul cuprins: 
(1) Adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor se convoacă ori de câte ori va fi 
nevoie de către preşedintele consiliului de 
administraţie sau de către cel desemnat să îl 
înlocuiască, precum şi la cererea 
acţionarilor care deţin cel puţin o treime 
din participarea la capitalul social sau la 
cererea cenzorilor.  
 
Nemodificat 
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venituri şi cheltuieli pe anul în curs.  
 
(3) Adunările generale ordinare ale 
acţionarilor se convoacă la cererea 
acţionarilor care deţin cel puţin o treime 
din participarea la capitalul social sau la 
cererea cenzorilor.  
 
(4) Adunarea generală a acţionarilor va fi 
convocată de administratori, în conformitate 
cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel 
puţin 15 zile înainte de data stabilită.  
(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un 
ziar de largă circulaţie din localitatea în care 
se află sediul C.N.A.D.N.R. În perioada în 
care statul este acţionar unic al 
C.N.A.D.N.R., convocarea adunării generale 
a acţionarilor se va face prin corespondenţă.  
(6) Convocarea va cuprinde locul şi data 
ţinerii adunării generale a acţionarilor, 
precum şi ordinea de zi.  
(7) Când pe ordinea de zi figurează 
propuneri pentru modificarea statutului, 
convocarea va trebui să cuprindă textul 
integral al propunerilor.  
(8) Adunarea generală a acţionarilor se 
întruneşte la sediul C.N.A.D.N.R. sau în alt 
loc indicat în convocare.  
 

 
 
25. La anexa nr.1, alineatul (3) al 
articolului 15 se abrogă. 

 
 
Preluat şi modificat la 
alin.(1). 
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44. Art.16 - Organizarea adunării generale a 

acţionarilor 
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării 
generale ordinare a acţionarilor este 
necesară prezenţa acţionarilor care deţin cel 
puţin jumătate din participarea la capitalul 
social, iar hotărârile trebuie să fie luate de 
acţionarii care deţin majoritatea absolută din 
participarea la capitalul social reprezentat în 
adunare.  
(2) Dacă adunarea generală a acţionarilor nu 
poate lucra din cauza neîndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la alin.(1), adunarea ce 
se va întruni după a doua convocare poate 
delibera asupra problemelor aflate pe 
ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi 
partea de capital social deţinută de acţionarii 
prezenţi, cu majoritate.  
(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării 
generale extraordinare a acţionarilor sunt 
necesare:  
a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor 
care deţin trei pătrimi din participarea la 
capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu 
votul unui număr de acţionari care deţin cel 
puţin jumătate din participarea la capitalul 
social;  
b) la convocările următoare, prezenţa 
acţionarilor care deţin jumătate din 
participarea la capitalul social, iar hotărârile 
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să fie luate cu votul unui număr de acţionari 
care deţin cel puţin o treime din participarea 
la capitalul social.  
(4) Preşedintele consiliului de administraţie 
desemnează 2 secretari care să verifice lista 
de prezenţă a acţionarilor şi să întocmească 
procesul-verbal al adunării generale a 
acţionarilor.  
(5) Procesul-verbal al adunării generale a 
acţionarilor se va scrie într-un registru 
sigilat şi parafat. 
Procesul-verbal va fi semnat de către 
preşedintele adunării generale a acţionarilor 
şi de secretarul care l-a întocmit.  
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45. Art.17 - Exercitarea dreptului de vot în 
adunarea generală a acţionarilor 
(1) Hotărârile adunării generale a 
acţionarilor se iau, de regulă, prin vot 
deschis.  
(2) Votul secret este obligatoriu pentru 
alegerea membrilor consiliului de 
administraţie şi a cenzorilor, pentru 
revocarea şi pentru luarea hotărârilor 
referitoare la răspunderea administratorilor.  
(3) Hotărârile luate de adunarea generală a 
acţionarilor, în limitele legii sau ale actului 
constitutiv, sunt obligatorii chiar şi pentru 
acţionarii care nu au luat parte la adunare 
sau care au votat împotrivă.  
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46. CAPITOLUL V 
Consiliul de administraţie 

 

Nemodificat  

47. Art.18 - Organizare 
(1) C.N.A.D.N.R. este administrată de către 
15 administratori care constituie consiliul de 
administraţie, dintre care unul va fi 
specialist din Ministerul Finanţelor Publice, 
aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe 
o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi 
realeşi.  
(2) Conducerea executivă a C.N.A.D.N.R. 
este asigurată de directorul general, care este 
şi preşedintele consiliului de administraţie.  
(3) Când se creează un loc vacant în 
consiliul de administraţie, adunarea generală 
a acţionarilor alege un nou administrator 
pentru completarea locului vacant. Durata 
pentru care este ales noul administrator 
pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu 
perioada care a rămas până la expirarea 
mandatului predecesorului său.  
(4) Desemnarea administratorilor se face de 
către adunarea generală a acţionarilor. Până 
la finalizarea procesului de privatizare, 
reprezentanţii statului în consiliul de 
administraţie vor fi numiţi prin ordin al 
ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului.  
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(5) Consiliul de administraţie se întruneşte 
cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este 
necesar, la convocarea preşedintelui sau la 
cererea unei treimi din numărul membrilor 
săi.  
(6) Pentru valabilitatea deciziilor este 
necesară prezenţa a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor consiliului de 
administraţie, iar deciziile se iau cu 
majoritatea absolută a membrilor prezenţi.  
(7) Dezbaterile consiliului de administraţie 
au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza 
proiectului comunicat de preşedinte cu cel 
puţin 5 zile înainte. Acestea se consemnează 
în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie 
într-un registru sigilat şi parafat de 
preşedintele consiliului de administraţie. 
Procesul-verbal se semnează de membrii 
consiliului de administraţie şi de secretar.  
(8) Consiliul de administraţie poate delega 
unele dintre atribuţiile sale conducerii 
executive a C.N.A.D.N.R. şi poate recurge 
la consultanţi pentru studii, analize sau 
expertize necesare luării unor decizii. 
(9) Preşedintele consiliului de administraţie 
este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor 
şi cenzorilor, la cererea acestora, orice 
document legat de activitatea C.N.A.D.N.R.  
(10) Membrii consiliului de administraţie 
răspund individual sau solidar, după caz, 
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faţă de C.N.A.D.N.R. pentru prejudiciile 
cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei vor 
putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării 
generale a acţionarilor.  
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de 
membru în consiliul de administraţie 
persoanele care, potrivit Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, nu 
pot fi fondatori, precum şi cele care, ele 
personal, rudele sau afinii acestora până la 
gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp 
patroni sau asociaţi în societăţi comerciale 
cu acelaşi profil sau care sunt în relaţii 
comerciale directe cu C.N.A.D.N.R.  
 

48. Art.19 - Atribuţiile consiliului de 
administraţie 
Consiliul de administraţie are, în principal, 
următoarele atribuţii:  
a) elaborează proiectul bugetului anual de 
venituri şi cheltuieli al C.N.A.D.N.R.;  
b) elaborează documentaţiile privind 
structura organizatorică şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare a C.N.A.D.N.R.;  
c) elaborează şi prezintă spre avizare 
adunării generale a acţionarilor strategia de 
dezvoltare a C.N.A.D.N.R. pe termen lung, 
mediu şi scurt, care se supune spre aprobare 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
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şi Turismului;  
d) asigură elaborarea şi avizarea proiectului 
contractului de concesiune a infrastructurii 
rutiere publice, ce urmează să fie negociat 
cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului, precum şi modificări ale 
acestuia;  
e) propune încheierea unor contracte cu 
terţii, pentru asigurarea şi valorificarea 
exploatării elementelor infrastructurii rutiere 
care fac obiectul concesiunii, fără a putea 
transfera acestora drepturile dobândite prin 
concesiune;  
 
f) hotărăşte cu privire la închirierea 
bunurilor proprietate publică a statului, 
care i-au fost atribuite în concesiune, 
altele decât infrastructura rutieră 
publică;  
g) aprobă investiţiile C.N.A.D.N.R., în 
limita competenţelor şi a plafoanelor 
valorice stabilite de adunarea generală a 
acţionarilor;  
h) aprobă criteriile de efectuare a 
operaţiunilor de încasări şi plăţi;  
i) aprobă efectuarea operaţiunilor de 
cumpărare şi vânzare de bunuri şi de 
servicii;  
j) aprobă încheierea contractelor de 
închiriere;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. La anexa nr.1, lit f) a articolului 19 va 
avea următorul cuprins: 
f) hotărăşte cu privire la închirierea 
bunurilor proprietate privată a 
C.N.A.D.N.R., în condiţiile legii; 
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k) stabileşte tactica şi strategia de 
marketing;  
l) aprobă încheierea sau rezilierea 
contractelor, potrivit competenţelor 
acordate;  
m) supune anual adunării generale a 
acţionarilor, în termen de 60 de zile de la 
încheierea exerciţiului financiar, raportul cu 
privire la activitatea C.N.A.D.N.R., bilanţul 
contabil şi contul de profit şi pierderi pe 
anul precedent, precum şi proiectul 
programului de activitate şi proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli ale 
C.N.A.D.N.R. pe anul în curs;  
n) aprobă proiectul contractului colectiv de 
muncă ce urmează să fie negociat cu 
reprezentanţii salariaţilor;  
o) aprobă tarifele pentru prestaţiile specifice, 
altele decât tariful de utilizare a reţelei de 
drumuri;  
p) aprobă regimul de amortizare a 
mijloacelor fixe ale C.N.A.D.N.R.;  
q) aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi 
valorificarea unor bunuri materiale, în 
condiţiile legii;  
r) asigură elaborarea proiectului de contract 
de activitate al C.N.A.D.N.R.;  
s) stabileşte drepturile de salarizare şi 
celelalte drepturi de personal pentru 
personalul de conducere al C.N.A.D.N.R.;  
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ş) rezolvă orice alte probleme stabilite de 
adunarea generală a acţionarilor.  
 

49. Art.20 - Atribuţiile directorului general 
(1) Directorul general reprezintă 
C.N.A.D.N.R. în raporturile cu terţii şi are, 
în principal, următoarele atribuţii:  
a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare 
ale C.N.A.D.N.R.;  
b) angajează, promovează şi concediază 
personalul C.N.A.D.N.R.;  
c) numeşte, suspendă sau revocă directorii 
executivi ai C.N.A.D.N.R. şi le fixează 
salariile, cu acordul consiliului de 
administraţie;  
d) negociază contractul colectiv de muncă, 
în limita mandatului dat de consiliul de 
administraţie;  
e) încheie acte juridice în numele şi pe 
seama C.N.A.D.N.R.;  
 
f) aprobă operaţiunile de vânzare şi 
cumpărare de bunuri, potrivit 
competenţelor;  
g) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, 
potrivit competenţelor;  
h) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit 
competenţelor acordate.  
(2) Directorul general poate delega o parte 
din atribuţiile sale directorilor executivi sau 
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27. La anexa nr.1, lit.e) a alineatului (1) al 
articolului 20 va avea următorul cuprins: 
e) încheie acte juridice în numele şi pe 
seama C.N.A.D.N.R. potrivit 
competenţelor;  
 

 



 

 58 

0 1 2 3 
oricărei alte persoane din cadrul 
C.N.A.D.N.R. 
(3) Competenţele, atribuţiile şi răspunderile 
directorilor executivi sunt stabilite prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a 
C.N.A.D.N.R.  
 

50. CAPITOLUL VI 
Gestiunea 
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51. Art.21 - Controlul financiar preventiv 
(1) C.N.A.D.N.R. organizează şi exercită 
controlul financiar preventiv pentru 
documentele ce cuprind operaţiuni care se 
referă la drepturile şi obligaţiile 
patrimoniale în faza de angajare şi de plată 
în raporturile cu alte persoane juridice sau 
fizice.  
(2) Controlul financiar preventiv se exercită 
prin organe de specialitate, potrivit legii.  
 

Nemodificat  

52. Art.22 - Controlul financiar de gestiune 
(1) Controlul financiar de gestiune se 
efectuează în conformitate cu prevederile 
legale, prin organele de specialitate din 
cadrul C.N.A.D.N.R.  
(2) Controlul financiar de gestiune se 
efectuează în totalitate sau prin sondaj, în 
raport cu volumul, valoarea şi natura 
bunurilor, posibilităţile de sustrageri, 
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condiţiile de păstrare şi gestionare, precum 
şi cu frecvenţa abaterilor constatate anterior.  
(3) La cererea organelor de control financiar 
de gestiune, conducătorii şi salariaţii au 
obligaţia:  
a) să pună la dispoziţie registrele, 
corespondenţa, actele, piesele justificative şi 
alte documente necesare controlului;  
b) să prezinte pentru control valorile de 
orice fel pe care le gestionează sau pe care le 
au în păstrare, care intră sub incidenţa 
controlului;  
c) să elibereze, potrivit legii, documentele 
solicitate, în original sau în copii certificate;  
d) să dea informaţii şi explicaţii, verbal şi în 
scris, după caz, în legătură cu problemele 
care formează obiectul controlului;  
e) să semneze, cu sau fără obiecţii, actele de 
control;  
f) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare 
bunei desfăşurări a controlului şi să îşi dea 
concursul pentru clarificarea constatărilor.  
(4) Constatările organelor de control 
financiar de gestiune se vor consemna în 
actele de control, cu indicarea prevederilor 
legale încălcate şi cu stabilirea exactă a 
consecinţelor economice, financiare şi 
patrimoniale a persoanelor vinovate, precum 
şi a măsurilor propuse. Actele de control vor 
fi transmise directorului general al societăţii 
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controlate.  
 

53. Art.23 - Cenzorii 
(1) Gestiunea C.N.A.D.N.R. este controlată 
de acţionari şi de cenzori.  
(2) C.N.A.D.N.R. are 5 cenzori şi 5 cenzori 
supleanţi.  
(3) Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală 
a acţionarilor. Durata mandatului lor este de 
3 ani şi pot fi realeşi.  
(4) Cenzorii îşi exercită personal mandatul.  
(5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să 
fie contabil autorizat în condiţiile legii sau 
expert contabil.  
(6) Atât timp cât statul va deţine cel puţin 
20% din capitalul social, unul dintre cenzori 
va fi recomandat de către Ministerul 
Finanţelor Publice.  
(7) Cenzorii sunt remuneraţi cu o 
indemnizaţie fixă, stabilită de adunarea 
generală a acţionarilor.  
(8) Cenzorii au următoarele atribuţii 
principale:  
a) să supravegheze gestiunea C.N.A.D.N.R.;  
b) să verifice dacă bilanţul contabil şi contul 
de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în 
concordanţă cu registrele;  
c) să verifice dacă registrele sunt regulat 
ţinute;  
d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului 
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s-a făcut conform regulilor stabilite pentru 
întocmirea bilanţului contabil.  
(9) Bilanţul contabil şi contul de profit şi 
pierderi nu pot fi aprobate de adunarea 
generală a acţionarilor dacă nu sunt însoţite 
de raportul cenzorilor.  
(10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:  
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, 
inspecţii ale casei şi să verifice existenţa 
titlurilor sau a valorilor care sunt 
proprietatea C.N.A.D.N.R. ori care au fost 
primite în gaj, cauţiune sau depozit;  
b) să convoace adunarea generală ordinară 
sau extraordinară a acţionarilor, când nu a 
fost convocată de către administratori;  
c) să ia parte la adunările generale ordinare 
şi extraordinare ale acţionarilor, inserând pe 
ordinea de zi propunerile pe care le vor 
considera necesare;  
d) să constate depunerea regulată a garanţiei 
din partea administratorilor;  
e) să vegheze ca dispoziţiile legii, ale actului 
constitutiv sau ale statutului să fie 
îndeplinite de administratori şi de 
lichidatori.  
(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate 
conform alin. (10), precum şi asupra 
propunerilor pe care le consideră necesare 
privind bilanţul contabil şi repartizarea 
profitului, cenzorii vor prezenta adunării 



 

 62 

0 1 2 3 
generale a acţionarilor un raport amănunţit. 
Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii 
vor delibera împreună, însă pot face, în caz 
de divergenţă, rapoarte separate, pe care le 
vor prezenta adunării generale a acţionarilor.  
(12) Cenzorii vor aduce la cunoştinţă 
administratorilor neregulile în administraţie 
şi încălcările dispoziţiilor legale şi statutare 
pe care le constată, iar cazurile mai 
importante le vor aduce la cunoştinţă 
adunării generale a acţionarilor.  
(13) Cenzorii iau parte la şedinţele 
consiliului de administraţie, fără drept de 
vot, şi ale adunării generale a acţionarilor.  
(14) Se interzice cenzorilor să comunice 
acţionarilor, în particular sau terţilor, date 
referitoare la operaţiunile C.N.A.D.N.R., 
constatate cu ocazia exercitării mandatului 
lor.  
(15) Cenzorii vor trece într-un registru 
special deliberările lor, precum şi 
constatările făcute în exerciţiul mandatului 
lor.  
(16) Revocarea cenzorilor se poate face 
numai de adunarea generală a acţionarilor, 
cu votul cerut la adunările extraordinare ale 
acţionarilor.  
(17) Cenzorii C.N.A.D.N.R. îndeplinesc şi 
alte atribuţii prevăzute de lege. 
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54. CAPITOLUL VII 

Activitatea 
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55. Art.24 - Exerciţiul financiar 
Exerciţiul financiar începe la data de 1 
ianuarie şi se încheie la data de 31 
decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu 
financiar începe la data înmatriculării 
C.N.A.D.N.R. la oficiul registrului 
comerţului.  
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56. Art.25 - Personalul 
(1) Personalul C.N.A.D.N.R. se încadrează 
în condiţiile legii, pe bază de concurs sau de 
examen şi/sau prin alte forme de selecţie.  
(2) Condiţiile de angajare, de organizare şi 
de desfăşurare a concursurilor, a examenelor 
şi a selecţiei se aprobă de către consiliul de 
administraţie.  
(3) Personalul C.N.A.D.N.R. este supus 
regulamentului intern.  
(4) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se 
stabilesc prin contractul colectiv de muncă. 
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57. Art.26 - Amortizarea mijloacelor fixe 
Consiliul de administraţie stabileşte, în 
condiţiile legii, modul de amortizare a 
mijloacelor fixe.  
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58. Art.27 - Evidenţa contabilă şi bilanţul 
contabil 
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(1) C.N.A.D.N.R. va ţine evidenţa contabilă 
în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi 
contul de profit şi pierderi,      având în 
vedere normele metodologice elaborate de 
Ministerul Finanţelor Publice.  
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi 
pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, conform legii.  
 

59. Art.28 - Calculul şi repartizarea profitului 
(1) Profitul C.N.A.D.N.R. se stabileşte pe 
baza bilanţului contabil aprobat de adunarea 
generală a acţionarilor. 
Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile 
legii.  
(2) Profitul C.N.A.D.N.R. rămas după plata 
impozitului pe profit va fi repartizat în 
condiţiile legii.  
(3) C.N.A.D.N.R. îşi constituie fondul de 
rezervă şi alte fonduri, în condiţiile legii.  
(4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor 
se face de către C.N.A.D.N.R. în condiţiile 
legii, după aprobarea bilanţului contabil de 
către adunarea generală a acţionarilor.  
(5) În cazul înregistrărilor de pierderi, 
adunarea generală a acţionarilor va analiza 
cauzele şi va hotărî în consecinţă.  
(6) Acoperirea pierderilor se va face în 
condiţiile legii şi pe baza hotărârii adunării 
generale a acţionarilor.  
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60. Art.29 � Registrele 

C.N.A.D.N.R. va ţine, prin grija 
administratorilor, registrele prevăzute de 
lege.  
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61. CAPITOLUL VIII 
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, 

lichidarea 
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62. Art.30 - Schimbarea formei juridice 
 
(1) Adunarea generală a acţionarilor 
poate hotărî schimbarea formei juridice a 
C.N.A.D.N.R.  
 
(2) Pe toată perioada în care statul este 
acţionar majoritar schimbarea formei 
juridice se face prin hotărâre a Guvernului. 
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28. La anexa nr.1, alineatul (1) al 
articolului 30 se abrogă. 
 

 
 

____ 

 

63. Art.31 � Dizolvarea 
(1) Următoarele situaţii duc la dizolvarea 
C.N.A.D.N.R.:  
a) imposibilitatea realizării obiectului de 
activitate;  
b) declararea nulităţii;  
c) hotărârea adunării generale a acţionarilor;  
d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui 
asociat, pentru motive temeinice, precum 
neînţelegerile grave dintre asociaţi, care 
împiedică funcţionarea C.N.A.D.N.R.;  
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e) falimentul;  
f) în cazul şi în condiţiile prevăzute la art. 
153 din Legea nr. 31/1990, republicată;  
g) când capitalul social se reduce sub 
minimul legal;  
h) când numărul acţionarilor scade sub 
minimul legal;  
i) alte cauze prevăzute de lege sau de 
prezentul statut.  
(2) Dizolvarea C.N.A.D.N.R. se înscrie în 
registrul comerţului şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-
a.  
(3) Pe toată perioada în care statul este 
acţionar majoritar, dizolvarea C.N.A.D.N.R. 
se face prin hotărâre a Guvernului.  
 

64. Art.32 � Lichidarea 
 
 
 
(1) În caz de dizolvare, C.N.A.D.N.R. va fi 
lichidată.  
 
(2) Lichidarea C.N.A.D.N.R. şi distribuţia 
produsului net al lichidării se fac în 
condiţiile şi cu respectarea procedurii 
prevăzute de lege.  
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29. La anexa nr.1, alineatul (1) al 
articolului 32 va avea următorul cuprins: 
(1) În caz de dizolvare, C.N.A.D.N.R. va fi 
lichidată, conform prevederilor legale.  
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65. Art.33 � Litigii Nemodificat  
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(1) Litigiile de orice fel, apărute între 
C.N.A.D.N.R. şi persoane fizice sau 
juridice, sunt de competenţa instanţelor 
judecătoreşti de drept comun.  
(2) Pentru soluţionarea litigiilor cu alte 
societăţi comerciale se poate apela şi la 
arbitraj.  
 

 

66. CAPITOLUL IX 
Dispoziţii finale 
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67. Art.34 - Prevederile prezentului statut se 
completează cu dispoziţiile Legii nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele 
ale Codului comercial. 
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68.  
 

Anexa nr.2 
Elementele concrete ale infrastructurii 

rutiere de autostrăzi şi drumuri naţionale 
 

Elementele concrete ale infrastructurii 
rutiere de autostrăzi şi drumuri naţionale 
sunt: 
a) Autostrăzile şi drumurile naţionale, 
suprafeţele de teren pe care sunt 
construite, precum şi terenurile situate de 
o parte şi de alta a amprizei, care 

30. Anexa nr.2 va avea următorul 
cuprins: 

Anexa nr.2 
"Elementele infrastructurii autostrăzilor şi 

drumurilor naţionale 
 

Reţeaua de autostrăzi şi drumuri 
naţionale prevăzută în Anexa nr.1 la  
Hotărârea Guvernului nr.540/2000, 
privind aprobarea încadrării în categorii 
funcţionale a drumurilor publice şi a 
drumurilor de autilitate privată deschise 
circulaţiei publice, cu modificările 
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constituie zona de siguranţă a drumului 
 
1. Reţeaua de autostrăzi şi drumuri 
naţionale, astfel cum sunt acestea 
prevăzute în Anexa nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr.540/2000 
 
Ansamblul de elemente tehnice format 
din suprastructura şi infrastructura 
drumului situate în cadrul amprizei cu 
terenul aferent, precum şi suprafeţele de 
teren situate de o parte şi de cealaltă a 
drumului, care formează zonele de 
siguranţă, în limitele prevăzute în 
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
2. Podurile, tunelurile, viaductele, pasajele 
denivelate şi alte lucrări de artă 
 
Ansamblul elementelor constructive ale 
podurilor, podeţelor, tunelelor, 
viaductelor şi pasajelor denivelate, cu 
terenul aferent 
 
3. Locurile de parcare, oprire, şi staţionare, 
indicatoarele de semnalizare rutieră şi 
celelalte dotări pentru siguranţa 
circulaţiei 

ulterioare, cuprinde următoarele 
elemente:  
1. Suprastructura şi infrastructura 
drumului, situate în cadrul amprizei, şi 
terenul aferent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Podurile, tunelurile, viaductele, pasajele 
denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul 
aferent 
 
 
 
 
 
3. Locurile de parcare, oprire şi staţionare, 
precum şi terenurile aferente care aparţin 
domeniului public. 
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Ansamblul elementelor constructive şi al 
dotărilor locurilor de parcare, oprire, 
staţionare, precum şi al elementelor 
pentru siguranţa circulaţiei 
 
4. Lucrările de consolidare, de protecţie şi 
de apărare, plantaţiile rutiere şi terenurile 
aferente pe care sunt amplasate 
Zidurile de sprijin, polatele, pereurile, 
pragurile, epiurile, apărările de malşuri, 
apeductele, drenurile, casiurile, 
chesoanele, plantaţiile de arbori, arbuşti, 
spaţiile verzi şi terenul aferent tuturor 
acestora 
 
b) Clădirile de serviciu şi orice alte 
construcţii, amenajări sau instalaţii 
destinate apărării sau exploatării 
autostrăzilor sau drumurilor naţionale, 
inclusiv terenurile necesare aferente 
 
1. Clădirile de serviciu şi orice alte 
construcţii, amenajări sau instalaţii 
destinate apărării sau exploatării 
autostrăzilor sau drumurilor naţionale, 
inclusiv terenurile necesare aferente 
 
Construcţiile, amenajările şi instalaţiile 
(clădiri, şoproane, rampe, depozite 

 
 
 
 
 
 
4. Lucrările de consolidare, de protecţie şi 
de apărare şi terenurile aferente. 
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materiale antiderapante, rezervoare de 
carburanţi, împrejmuiri, anexe, altele 
asemenea), cu terenurile aferente, 
destinate - potrivit legii sau 
reglementărilor specifice - apărării sau 
exploatării autostrăzilor sau drumurilor 
naţionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. Plantaţiile rutiere şi terenul aferent 
 
6. Suprafeţele de teren situate de o parte 
şi de cealaltă a drumului, care formează 
zonele de siguranţă, în limitele prevăzute 
de Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

69.  
 
 

____ 

Art.II. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. 
prin reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor 
din România", cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege, se 
va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor 
numerotarea corespunzătoare. 
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                               PREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR, 
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