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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
 

 
  Comisia pentru industrii    Comisia pentru transporturi  
   și servicii      și infrastructură 
     Nr. 4c-3/303/2022             Nr. 4c-4/86/2022 
 

București, 28.06.2022 
 

 

 

BIROUL PERMANENT  

AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 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, transmis cu adresa nr. PLx 234/2022 din 04.05.2022. 

 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, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

      

 
PREŞEDINTE,      PREȘEDINTE,  

SÁNDOR BENDE     CĂTĂLIN DRULĂ 

 

 

simona.tirzioru
Original



2 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
 
 

 Comisia pentru industrii     Comisia pentru transporturi  
  și servicii       și infrastructură 
     Nr. 4c-3/303/2022                        Nr. 4c-4/86/2022 

 
București, 28.06.2022 

 
 
 
 

R A P O R T     C O M U N 
asupra proiectului de Lege 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 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru industrii și servicii și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost 

sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu  proiectul de Lege 

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, transmis cu adresa nr.PLx 234 din 04.05.2022  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 02.05.2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.304/24.03.2022, avizează favorabil 

proiectul de lege.  

 Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 17.05.2022, a 

avizat favorabil proiectul de lege. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.2 la 

Ordonanţa Guvernului nr.15/2002, în sensul actualizării cuantumului amenzilor 
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contravenţionale pentru lipsa rovinietei valabile. 

 Potrivit prevederilor art. 62 şi ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru transporturi și infrastructură și Comisiei pentru industrii și servicii au 

dezbătut proiectul de lege în ședințe separate în data de 28.06.2022.  

 La lucrările celor două comisiei au fost prezenți deputați conform listelor de 

prezență.  

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 

proiectului de Lege 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, cu amendamente admise prevăzute în anexa nr. 

1 și amendamente respinse prevăzute în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă 

din prezentul raport comun.    

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin. (9)  pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 

PREŞEDINTE,      PREȘEDINTE,  

SÁNDOR BENDE     CĂTĂLIN DRULĂ 

 

 

 

SECRETAR,      SECRETAR, 

BOGDAN GHEORGHE TRIF   ZACHARIE BENEDEK 

 



4 

 

Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. crt. Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 
1.  LEGE 

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 

Nemodificat  

2.  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 se înlocuiește cu anexa la 
prezenta lege. 

Nemodificat  

3.  Anexă 
(Anexa nr. 2 la ordonanța Guvernului nr. 15/2002):  

 
CUANTUMUL 

amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în 
cazul lipsei rovinietei valabile - Anexa nr. 2 la 

Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 
 
Tipul vehiculului Cuantumul amenzii 

contraventionale 
Tipul vehiculului 
(lei) 
Minim Maxim 

A Autoturisme 275 550 
B Vehicule de transport marfa 

cu MTMA mai mica sau 
egalacu 3,5 tone 

950 1.900 

C Vehicule de transport marfa 3.100 6.200 

- La art. I, Anexa se modifică și va avea următorul 
cuprins:  

„Anexa  
CUANTUMUL  

amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în 
cazul lipsei rovinietei valabile 

 
 
Tipul vehiculului Cuantumul amenzii 

contraventionale 
Tipul vehiculului 
(lei) 
Minim Maxim 

A Autoturisme 275 550 
B Vehicule de transport 

marfa cu MTMA mai mica 
sau egalacu 3,5 tone 

950 1.900 

C Vehicule de transport 1.550 3.100 

Amenzile pentru 
transportatori sunt foarte 
mari. 
Prin comparație 
- Ungaria practică 
amenzi de aproximativ 
500€, Cehia si Slovacia 
de aproximativ 100€, iar 
Austria de aproximativ 
250€. Acesta este 
motivul pentru care 
propunem mărirea cu 
10% a cuantumului 
amenzilor 
contraventionale 
aplicabile utilizatorilor 
înregistrați fără rovinietă 
valabilă 
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cu MTMA mai mare de 3.5 
tone si mai mica sau egala cu 
7,5 tone 

D Vehicule de transport marfa 
cu MTMA mai mare de 7.5 
tone si mai mica decat 12,0 
tone 

5.500 11.000 

E Vehicule de transport marfa 
cu MTMA mai mare sau 
egala cu 12,0 tone, cu 
maximum 3 axe (inclusiv) 

7.100 14.200 

F Vehicule de transport marfa 
cu MTMA mai mare sau 
egala cu 12,0 tone, cu 
minimum 4 axe (inclusiv) 

11.900 23.800 

G Vehicule de transport 
persoane cu mai mult de 9 
locuri pe scaune (inclusiv 
conducatorul auto) §i 
maximum 23 de locuri pe 
scaune (inclusiv 
conducatorul auto) 

3.100 6.200 

H Vehicule de transport 
persoane cu mai mult de 23 
de locuri pe scaune (inclusiv 
conducatorul auto) 

5.500 11.000 

 

marfa cu MTMA mai mare 
de 3.5 tone si mai mica sau 
egala cu 7,5 tone 

D Vehicule de transport 
marfa cu MTMA mai mare 
de 7.5 tone si mai mica 
decat 12,0 tone 

2.750 5.500 

E Vehicule de transport 
marfa cu MTMA mai mare 
sau egala cu 12,0 tone, cu 
maximum 3 axe (inclusiv) 

3.550 7.100 

F Vehicule de transport 
marfa cu MTMA mai mare 
sau egala 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 
conducatorul auto) §i 
maximum 23 de locuri pe 
scaune (inclusiv 
conducatorul auto) 

1.550 3.100 

H Vehicule de transport 
persoane cu mai mult de 23 
de locuri pe scaune 
(inclusiv conducatorul 
auto) 

2.750 5.500 

Autori: Grup UDMR, Grup PSD, Grup PNL din cadrul 
Comisiei pentru industrii și servicii 

4.  Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Nemodificat  
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Anexa nr. 2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. crt. Text adoptat de Senat Amendamente respinse/autor Motivarea 

susținerii/respingerii 
Cameră 

decizională 
1.  Anexă 

(Anexa nr. 2 la ordonanța Guvernului nr. 15/2002):  
 

CUANTUMUL 
amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor 
în cazul lipsei rovinietei valabile - Anexa nr. 2 la 

Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 
 
 
Tipul vehiculului Cuantumul amenzii 

contraventionale 
Tipul vehiculului 
(lei) 
Minim Maxim 

A Autoturisme 275 550 
B Vehicule de transport 

marfa cu MTMA mai 
mica sau egalacu 3,5 
tone 

950 1.900 

C Vehicule de transport 
marfa cu MTMA mai 
mare de 3.5 tone si mai 
mica sau egala cu 7,5 
tone 

3.100 6.200 

D Vehicule de transport 
marfa cu MTMA mai 
mare de 7.5 tone si mai 
mica decat 12,0 tone 

5.500 11.000 

E Vehicule de transport 
marfa cu MTMA mai 
mare sau egala cu 12,0 

7.100 14.200 

La art. I, Anexa se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
 
“Anexa  
  
CUANTUMUL amenzii contraventionale 
aplicabile utilizatorilor in cazui lipsei rovinietei 
valabile 
 
Tipul vehiculului Cuantumul 

amenzii 
contraventionale 
Tipul vehiculului 
(lei) 
Minim Maxim 

A Autoturisme 275 550 
B Vehicule de transport 

marfa cu MTMA 
mai mica sau egalacu 
3,5 tone 

825 1375 

C Vehicule de transport 
marfa cu MTMA 
mai mare de 3.5 tone 
si mai mica sau egala 
cu 7,5 tone 

1375 1925 

D Vehicule de transport 
marfa cu MTMA 
mai mare de 7.5 tone 
si mai mica decat 
12,0 tone 

1925 2475 

E Vehicule de transport 3025 3300 

Motivarea susținerii 
Amenzile pentru 
transportatori sunt 
foarte mari. 
Prin comparație 
- Ungaria practică 
amenzi de 
aproximativ 500€, 
Cehia si Slovacia de 
aproximativ 100€, iar 
Austria de 
aproximativ 250€. 
Acesta este motivul 
pentru care propunem 
mărirea cu 10% a 
cuantumului 
amenzilor 
contraventionale 
aplicabile 
utilizatorilor 
înregistrați fără 
rovinietă valabilă 
 
Motivarea respingerii 
S-a respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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tone, cu maximum 3 axe 
(inclusiv) 

F Vehicule de transport 
marfa cu MTMA mai 
mare sau egala cu 12,0 
tone, cu minimum 4 axe 
(inclusiv) 

11.900 23.800 

G Vehicule de transport 
persoane cu mai mult de 
9 locuri pe scaune 
(inclusiv conducatorul 
auto) §i maximum 23 de 
locuri pe scaune 
(inclusiv conducatorul 
auto) 

3.100 6.200 

H Vehicule de transport 
persoane cu mai mult de 
23 de locuri pe scaune 
(inclusiv conducatorul 
auto) 

5.500 11.000 

 

marfa cu MTMA 
mai mare sau egala 
cu 12,0 tone, cu 
maximum 3 axe 
(inclusiv) 

F Vehicule de transport 
marfa cu MTMA 
mai mare sau egala 
cu 12,0 tone, cu 
minimum 4 axe 
(inclusiv) 

3300 4950 

G Vehicule de transport 
persoane cu mai mult 
de 9 locuri pe scaune 
(inclusiv 
conducatorul auto) §i 
maximum 23 de 
locuri pe scaune 
(inclusiv 
conducatorul auto) 

1375 1925 

H Vehicule de transport 
persoane cu mai mult 
de 23 de locuri pe 
scaune (inclusiv 
conducatorul auto) 

1925 2475 

Autor: Merka Adrian Miroslav - Minorități 
 


