
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

 

L E G E 
 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului  

nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 

trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Art. I. – Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 

privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua 

de drumuri naţionale 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, se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 „Anexa  

 

 

 

CUANTUMUL  

amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor  

în cazul lipsei rovinietei valabile 

 

 

 

Tipul vehiculului 

Cuantumul amenzii 

contravenționale 

Tipul vehiculului 

(lei) 

Minim Maxim 

A Autoturisme 275 550 

B Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 

tone 

950 1.900 

C Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3.5 tone și 

mai mică sau egală cu 7,5 tone 

1.550 3.100 

D Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7.5 tone și 

mai mică decât 12,0 tone 

2.750 5.500 

E Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 

tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) 

3.550 7.100 

F Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 

tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) 

5.950 11.900 

G Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune 

(inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune 

(inclusiv conducătorul auto) 

1.550 3.100 

H Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe 

scaune (inclusiv conducătorul auto) 

2.750 5.500” 

 

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 29 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

ION-MARCEL CIOLACU 


