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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 24.11.2020 
Nr. 4c-3/533/2020 

  
 
 

  

 COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 DOMNULUI PREȘEDINTE GHILEA GĂVRILĂ  

 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar  asupra proiectului de Lege privind 

abrogarea unor măsuri discriminatorii pentru locuitorii Dobrogei, transmis Comisiei 

pentru industrii şi servicii și Comisiei pentru transporturi și infrastructură pentru 

examinare în fond cu adresa nr. P.L.x. 649/2020 din data de 20 octombrie 2020. 

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

categoria legilor ordinare. 

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

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

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SORIN-IOAN BUMB 

 
 
 
 
 
 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
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București, 24.11.2020 
Nr. 4c-3/533/2020 

 
 

 

 

R A P O R T     P R E L I M I N A R     

asupra proiectului de Lege privind abrogarea unor măsuri discriminatorii 

pentru locuitorii Dobrogei 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind abrogarea unor măsuri 

discriminatorii pentru locuitorii Dobrogei, transmis cu adresa nr. P.L.x. 649/2020 

din data de 20 octombrie 2020. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.779/07.08.2020, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 6173/24.07.2020, avizează 

favorabil prezentul proiect de act normativ. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.3 din 

Ordonanţa Guvernului nr.15/2002, în sensul eliminării tarifului de trecere pe 

podurile peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii şi între Feteşti şi Cernavodă. 

 Comisia pentru drepturi omului, culte și problemele minorităților naționale, 

în ședința din 27 octombrie 2020, a avizat favorabil proiectul de lege. 
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 În conformitate cu prevederile art. 61 și 129 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 

Comisiei pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în ședința online 

din 23 noiembrie 2020. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați, membri ai 

comisiei, conform listei de prezență. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege 

privind abrogarea unor măsuri discriminatorii pentru locuitorii Dobrogei, cu 

amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 

raport. 

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

categoria legilor ordinare.  

 Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, 

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

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SORIN-IOAN BUMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șef birou, Cristina Neicu, 
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AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.  LEGE 
privind abrogarea unor măsuri discriminatorii pentru 

locuitorii Dobrogei 

LEGE 
pentru completarea art.3 alin.(11)  din 

Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind 
aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de 
trecere pe rețeaua de drumuri naționale din 

România 
 

Autori: Adnagi Slavoliub, Ibram Iusein – Minorități 
Naționale 

Scutirea la plată este 
doar pentru locuitorii  
din regiunea Dobrogei. 

2.  Articol unic. – La anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului 
de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr 82 din 
1 februarie 2002, aprobată cu modificările și completările 
ulterioare, numerele curente 2 și 3 se abrogă. 

Articol unic. – La articolul 3 alineatul (11) din 
Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe 
rețeaua de drumuri naționale din România, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea 
I, nr.82 din 1 februarie 2002, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.424/2002, 
cu modificările și completările ulterioare, după 
litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu 
următorul cuprins: 
 
Autori: Adnagi Slavoliub, Ibram Iusein – Minorități 
Naționale 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 

3.  (11) Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele 
prevăzute la alin.(1) lit.a)-c), precum şi: 

 
 
„c) autoturismele deţinute în proprietate sau, 
după caz, folosite în baza unui drept legal, 
conform datelor înscrise în certificatul de 
înmatriculare, de către persoanele fizice care au 
domiciliul în județele Constanța și Tulcea pentru 
a se deplasa la/de la locul de muncă în baza unei 
adeverințe eliberată de angajator - de la/la 
domiciliu sau la/de la terenul agricol deţinut în 

Scutirea la plată este 
doar pentru locuitorii 
din regiunea Dobrogei. 
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baza unui titlu de proprietate - de la/la domiciliu, 
precum și pentru urgențe familiale.” 
 
Autori: Adnagi Slavoliub, Ibram Iusein – Minorități 
Naționale  

 
 
 
 
 


