
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei               PL. x  167/2010 
 şi Comunicaţiilor         
        
  

Domnului deputat Iulian Iancu,  

Preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii 
 
 
 

AVIZ 

asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010 

pentru modificarea şi completarea 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, Biroul Permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale 

din România – PL.x  167/2010. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de  

lege şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele cuprinse în anexă. 

. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 

            



Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor                       Anexa 
 

 
Amendamente  PL.x 167/2010 

 
 
Nr 
crt 

Text ordonanţă Text propus de Comisie 
 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0. 1. 2. 3. 
1. Art.I 

…. 
1. 
…. 
 “n) sistem informatic de 
emitere, gestiune 
monitorizare şi control al 
rovinietei – sistem 
informatic ce permite 
achitarea tarifului de 
utilizare prin mijloace 
informatice, gestiunea 
datelor privind vehiculele 
cu drept de utilizare, 
monitorizarea şi controlul 
achitării tarifului de 
utilizare, denumit în 
continuare SIEGMCR.” 

Art.I 
…. 
1. 
… 
 “n) sistem informatic de 
emitere, gestiune 
monitorizare şi control al 
rovinietei – sistem 
informatic ce permite 
achitarea tarifului de 
utilizare prin mijloace 
electronice, gestiunea 
datelor privind vehiculele 
cu drept de utilizare, 
monitorizarea şi controlul 
achitării tarifului de 
utilizare, denumit în 
continuare SIEGMCR.” 
(Comisia) 

Sintagma mijloace 
informatice este restrictivă 
şi nu include comunicaţiile 
electronice iar în legislaţia 
de specialitate, corelata cu 
legislaţia comunitară este 
utilizata sintagma: 
mijloace electronice.  
Aceasta este deja definită 
şi utilizată în art.3, lit.o din 
OUG34/2006 astfel: 
utilizarea echipamentelor 
electronice pentru 
procesarea şi stocarea de 
date care sunt difuzate, 
transmise şi recepţionate 
prin cablu, radio, mijloace 
optice sau prin alte 
mijloace electromagnetice; 
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