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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 06.06.2005
             Nr.23/67,68/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra următoarelor propuneri
legislative:

- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a
reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată prin Legea nr.424/2002, a
domnului deputat Karoly Kerekes (P.L.X 192/23.05.2005);

- propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa
Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a
infrastructurii de transport rutier, a domnului deputat dr.Atilla Kelemen (P.L.X
191/23.05.2005).

În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul lor, propunerile
legislative fac parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

industrii
Original
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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de
drumuri naţionale din România, aprobată prin Legea nr.424/2002 şi asupra
propunerii legislative pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului

nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a
infrastructurii de transport rutier

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru avizare şi
dezbatere în fond, cu următoarele propuneri legislative:

- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a
reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată prin Legea nr.424/2002, a
domnului deputat Karoly Kerekes (P.L.X 192/23.05.2005);

- propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa
Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a
infrastructurii de transport rutier, a domnului deputat dr.Atilla Kelemen (P.L.X
191/23.05.2005).

În conformitate cu prevederile alineatului 3 al articolului 66 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în cazul în care se examinează
mai multe proiecte de legi şi propuneri legislative care au acelaşi obiect de
reglementare, se întocmeşte un singur raport.

Propunerile legislative au fost avizate favorabil de Consiliul
Legislativ, cu nr.124/18.02.205 şi nr.154/01.03.2005.

Guvernul României, cu adresele nr. 564/06.04.2005 şi
565/06.04.2005, a comunicat că nu susţine propunerile legislative întrucât
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 corespunde Directivei Uniunii Europene
nr.62/1999/CE, iar introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri
naţionale a constituit un element de bază al încheierii negocierilor de aderare la
Capitolul 9 „Politica în transporturi”.

Propunerile legislative au fost respinse de Senat în şedinţa din 19
mai 2005.
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Dezbaterile asupra propunerilor legislative au avut loc în şedinţa
comisiei din data de 1 iunie 2005.

La dezbateri au fost invitaţi, cu adresele nr.23/67/30.05.2005 şi,
23/68/30.05.2005, iniţiatorii propunerilor legislative. Domnul deputat Karoly
Kerekes a comunicat, cu adresa nr.18/369/31.05.2005, că nu poate participa la
dezbateri fiind angrenat în alte activităţi parlamentare. Domnul deputat dr.Atilla
Kelemen nu a participat la dezbateri.

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Ioan
Andreica.

La lucrările comisiei au participat 22 de deputaţi din totalul de 23 de
deputaţi membri ai comisiei.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerilor legislative.

În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul lor, propunerile
legislative fac parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată,
Camera decizională pentru aceste propuneri legislative este Camera
Deputaţilor.

                   PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,

                Dan Ioan Popescu                                   Aurelia Vasile

Expert,
Daniel Bădina
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