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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro 

 
                                                                                   
 

 
 

 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 

DOMNULUI PREŞEDINTE SANDOR BENDE 

 
 
 

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

modificarea anexei nr.3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 

utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, transmis 

Comisiei pentru transporturi și infrastructură și Comisiei pentru industrii și servicii pentru 

dezbatere, cu adresa nr. PLx 33/2019. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Constantin Şerban 
 
 

Bucureşti, 24 iunie 2021 
Nr. 4c-4/13/2019 

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro 

 
 
 
 

 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 

tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate pentru dezbaterea pe fond a proiectului 
de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a 
tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, transmis cu adresa nr. PLx 33/2019 din data de 11 
februarie 2019, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.969 din 11.10.2018, avizează favorabil proiectul de lege, cu observații și 
propuneri. 

Guvernul României, cu punctul de vedere nr.33/DPSG/17.01.2021, nu susține acest act normativ. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege menționat în şedinţa din 6 februarie 2019. 
Comisia juridică, de disciolină și imunități, în ședința din 26 februarie 2019, a avizat negativ acest act act 

normativ. 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 26 februarie 2019, a vizat negativ proiectul de lege. 

Bucureşti, 18 martie 2021 
Nr. 4c-4/79/2020 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea aenxei nr.3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002, în 
sensul eliminării pozițiilor 2 și 3 din tabel a tarifelor de trecere a podurilor peste Dunăre aflate între Giurgeni și Vadu Oii 
(DN2) și între fetești și Cernavodă (A2). 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proictul de lege în ședința din 2 aprilie 2019 și au 
hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 

Membrii Comisiei pentru transporturi și infratructură au examinat proeictul de lege și documentele conexe în 
ședința din 23 iunie 2021. 

La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de prezenţă. 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea legii supuse examinării și transmiterea Comisiei pentru transporturi și infrstructură a unui 
Raport preliminar de adoptare cu amendamente admise, care se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport preliminar. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, legea  face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Monica Gabriela Tudor 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
SECRETAR, 

 
Ciprian Constantin Şerban 

 
Zacharie Benedek 
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Anexă  
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E  
 
 

Nr. 
crt. 

Text O.G. nr.15/202 Text, adoptat de Senat Amendamente propuse/ inițiatori Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  Titlul legii: 

L E G E 
pentru modificarea anexei nr.3 la 
Ordonanța Guvernului nr.15/2002 

privind aplicarea tarifului de utilizare și 
a tarifului de trecere pe rețeaua de 

drumuri naționale din România 
 

Nemodificat  

2  Articol unic – Anexa nr.3 la Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare și a tarifului de trecere 
pe rețeaua de drumuri naționale din 
România, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.82 din 1 februarir 
2002, aprobatăcu modificări și completări 
prin Legea nr.424/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează:  
1. Poziția 2 ”Indicativ drum DN 2A Pod 
peste Dunăre între Giurgiu și Vadu Oii” 
se elimină. 
2. Poziția 3 ”Indicativ drum A2 Poduri 
peste dunăre între Fetești și Cernavodă” 
se elimină. 
 

Art.I – La anexa nr.3 la Ordonanta 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, aprobata cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 424/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
numerele curente 2 si 3 se abrogă 
 
 
 
 
 
 
 
Dep.Alexandru Ioan Andrei-PNL 
Dep.Mircea Marius Banias-PNL 
Dep.Marian Crușoveanu-PNL 
Dep.George Șișcu-PNL 
 

Modificare de 
tehnică legislativă 
necesară 
introducerii unui 
nou articolu, art.II. 
Astfel Articolul 
unic devine Art.I. 
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0 1 2 3 4 
 Anexa 3 

 
Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, 
trecătorile de munte de pe rețeaua de 
drumuri naționale din România pe care se 
aplică tariful de trecere 
 

Nr. 
crt. 

Indicativ 
drum 

Sectoarele de drum, podurile, 
tunelurile, trecătorile de munte de 
pe rețeaua de drumuri naționale 
din România pe care se aplică 

tariful de trecere 
1 DN 5 Pod perte Dunăre între Giurgiu și 

Ruse*) 

2 DN  2A Pod peste Dunăre între Giurgeni și 
Vadu Oii 

3 A2 Poduri peste Dunăre între Fetești 
și Cernavodă 

 
*) Tariful de trecere se percepe numai 
pentru sensul Giurgiu-Ruse 
 

Anexa 3 
 
Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, 
trecătorile de munte de pe rețeaua de 
drumuri naționale din România pe care se 
aplică tariful de trecere 
 

Nr. 
crt. 

Indicativ 
drum 

Sectoarele de drum, podurile, 
tunelurile, trecătorile de munte de 
pe rețeaua de drumuri naționale 
din România pe care se aplică 

tariful de trecere 
1 DN 5 Pod perte Dunăre între Giurgiu și 

Ruse*) 

 
 
 
 
*) Tariful de trecere se percepe numai 
pentru sensul Giurgiu-Ruse 
 

Nemodificat  

   Art.II. – Prevederile prezentei 
legi intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2022. 
 
Dep.Alexandru Ioan Andrei-PNL 
Dep.Mircea Marius Banias-PNL 
Dep.Marian Crușoveanu-PNL 
Dep.George Șișcu-PNL 
 

 

 
 


