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A V I Z  
referitor la Proiectul de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind 
aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare Proiectul de Lege pentru modificarea anexei 

3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 

reţeaua de drumuri naţionale din România, trimis cu adresa nr. Plx. 33 din 12 februarie 2019, înregistrat la 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/81 din 7 februarie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa Guvernului 

nr.15/2002, în sensul eliminării de la poziţiile 2 şi 3 din tabel a tarifelor de trecere a podurilor peste Dunăre 

aflate între Giurgeni şi Vadu Oii (DN2) şi, respectiv, între Feteşti şi Cernavodă (A2). 

În şedinţa din data de 26 februarie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ transmis cu numărul de înregistrare 969 din 11 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, să 

acorde aviz negativ iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

  
                      

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
                                                        
                           Nicuşor HALICI                      Aida-Cristina CĂRUCERU 
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