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 COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ

 DOMNULUI PREȘEDINTE CĂTĂLIN DRULĂ 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.15/2002 privind introducerea 

tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. 

 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.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T        P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de 
drumuri naţionale din România 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 
transporturi și infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de 
Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.15/2002 privind 
introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, 
transmis cu adresa nr. P.L.x.375 din 20.09.2021.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.358 din 20.05.2021, avizează favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
Guvernul, prin adresa nr. 1304/07.07.2021, nu susține adoptarea inițiativei 
legislative. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 3874 din 12.05.2021, a avizat 
favorabil proiectul de act normativ. 
 Guvernul, prin adresa nr. 1186 din 18.06.2021, nu susține adoptarea 
inițiativei legislative. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 13.12.2021, a 
avizat favorabil proiectul de lege.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.15/2002, în sensul instituirii unor măsuri privind 
suspendarea plăţii şi a verificării plăţii tarifului de utilizare a drumurilor naţionale 
pe perioada stării de asediu şi a stării de urgenţă, reducerea cu 50% a cuantumului 
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acestuia, în anumite situaţii, pe perioada stării de alertă, precum şi prelungirea 
valabilităţii tarifului de trecere neutilizat pe durata stării de asediu, a stării de 
urgenţă sau, în anumite situaţii, a stării de alertă. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 
în ședința din 25.10.2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
proiectului de lege din următoarele considerente: 
1. Această măsură va conduce la diminuarea veniturilor proprii ale C.N.A.I.R. – 
S.A., venituri care se utilizează la întreținerea, reparația, modernizarea și 
construcția rețelei de drumuri de interes național și a podurilor în cauză, cu efect 
direct asupra capacității de transport rutier și a siguranței în circulație; 
2. Aplicarea prevederilor inițiativei legislative ar conduce la un impact negativ 
asupra bugetului consolidat. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listelor de prezență. 
 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.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


