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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
   
             Comisia pentru industrii,                              Comisia pentru transporturi       
                           şi servicii                                                       şi infrastructură                                                          
                     Nr.4c-3/30/2019                                                Nr.4c-4/13/2019 

  
                                                                                         Bucureşti, 16 noiembrie2021 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun înlocuitor asupra proiectului de 
Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind 
aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale 
din România.  

În raport de obiectul şi conţinutul 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 ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
      

 

                       PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE,                                           

                   SÁNDOR BENDE                    CIPRIAN CONSTANTIN ŞERBAN 

  

simona.tirzioru
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

Comisia pentru industrii   Comisia pentru transporturi 
  și servicii                                                                       și infrastructură 

            Nr. 4c-3/30/2019                                                                       Nr. 4c-4/13/2019 
                                                                                                                    
         Bucureşti, 16 noiembrie2021 
      
                                                                                                               

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N    Î N L O C U I T O R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei 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 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii 
şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, pentru dezbatere 
şi avizare cu proiectul de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei 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. PL.x 33/2019 din 11 februarie 
2019 şi înregistrat la comisii sub nr. 4c-3/30/2019, respectiv nr.4c-4/13/2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 6 februarie 2019, ca 
urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României republicată. 

La întocmirea prezentului raport, cele două comisii au avut în vedere: 

 Avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.969/11.10.2018); 

 Avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (nr. 4c-2/75/13.02.2019); 

 Avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr. 4c-
13/81/26.02.2019); 

 punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 2028 din 29.10.2018. 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.3 la 

Ordonanţa Guvernului nr.15/2002, în sensul eliminării de la poziţiile 2 şi 3 din tabel a 
tarifelor de trecere a podurilor peste Dunăre aflate între Giurgeni şi Vadu Oii (DN2) şi, 
respectiv, între Feteşti şi Cernavodă (A2). 
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În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisiile au dezbătut proiectul de Lege în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de 
lege după cum urmează: Comisia pentru industrii și servicii în ședința din data de 2 
aprilie 2019, iar membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa 
din 12 iunie 2019. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, au fost prezenți 18 deputați 
din totalul de 20 membri ai comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură au fost prezenţi deputații conform listei de prezență. 

Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 
au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, respingerea actului normativ, din următoarele considerente: 
- acest sistem de taxare pentru utlizarea drumului și pentru poduri/tuneluri/pasaje 

montane se 
regăsește în statele membre ale Uniunii Europene. Diferența sistemului de taxare constă 
în faptul că în România tariful de utilizare se aplică în funcție de perioada și nu de 
distanța parcursă. 
- sumele încasate pentru trecerea acestor poduri nu reprezintă o suprataxare sau 

o dublă taxare. Persoanele fizice riverane care au domiciliul de o parte a Dunării și 
locuiesc de cealaltă parte a Dunării beneficiază de gratuitate la trecerea podurilor. 
Aceeași gratuitate se aplică și în cazul în care persoana deține un teren agricol, în baza 
titlului de proprietate, pe cealaltă parte a Dunării. Aceste excepții se aplică pentru 
vehiculele înmatriculate în orice județ aflat la stânga sau la dreapta Dunării. 
- prin reglementarea propusă se diminuează veniturile proprii ale administratorului 

drumului,  
respectiv CNIR, inclusiv veniturile bugetului general consolidate, întrucât bugetul CNIR 
este pare a bugetului general consolidate.  

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

 
* 
 

*           * 
 

 
În şedinţa plenului din data de 11.05.2021, Camera Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea proiectului de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport 
comun. 
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În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a 
reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 23.06.2021. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură au hotărât, cu majoritate de voturi, transmiterea unui raport 
preliminar suplimentar de adoptare cu amendamente admise, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport. 

La lucrările comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
În conformitate cu prevederile art. 61, 63 și 131 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au reeexaminat proiectul de lege în ședință comună în data de 
16.11.2021. 

În urma dezbaterilor, cele două comisii sesizate în fond au hotărât, cu 
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun înlocuitor. 

La lucrări au fost prezenți deputați conform listelor de prezență. 
În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, la dezbateri a participat, în calitate de 
invitat, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

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

Prezentul raport comun înlocuitor înlocuiește raportul comun din 25.06.2019. 
 
 
 
 

 
  PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE,                                          
 

        SÁNDOR BENDE        CIPRIAN CONSTANTIN ŞERBAN 
 
 
 
 
 
  SECRETAR,      SECRETAR, 
 

 OANA-MARCIANA ÖZMEN     BENEDEK ZACHARIE 
 

 

 

 
Şef birou,                                                                                                                                       Consilier parlamentar, 

Cristina Neicu                                                                                                                                Monica Gabriela Tudor 

 



 4 

Amendamente admise  
la proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 

tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România  
Nr. 
Crt. 

OG 15/2002 
Text adoptat de Senat 

Amendamente 
admise/autor 

Motivaţie 

1.   TITLUL LEGII 
LEGE 

pentru modificarea anexei nr.3 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.   Articol unic. - Anexa nr.3 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 şi completări 
prin Legea nr.424/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
1. Poziţia 2 ,,Indicativ drum DN 2A Pod 
peste Dunăre între Giurgiu şi Vadu Oii” se 
elimină. 
2. Poziţia 3 ,,Indicativ drum A2 Poduri 
peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă” se 
elimină. 

Articol I – La anexa nr.3 
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 şi 
completări prin Legea 
nr.424/2002, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
numerele curente 2 și 3 se 
abrogă. 
Autori: Alexandru Ioan 
Andrei – PNL, Mircea 
Marius Banias – PNL, 
Marian Crușoveanu – 
PNL, George Șișcu - PNL 

Modificare de 
tehnică 
legislativă 
necesară 
introducerii 
unui nou 
articol, art. II. 
Astfel Articolul 
unic devine Art. 
I. 
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3.  Anexa nr.3 Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, 
trecătorile de munte de pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România pe care se aplică tariful de 
trecere 

Nr. crt. Indicativ drum 

Sectoarele de drum, podurile, 
tunelurile, trecătorile de munte de 
pe reţeaua de drumuri naţionale 
din România pe care se aplică 

tariful de trecere 

1 DN 5 Pod peste Dunăre între Giurgiu şi 
Ruse* 

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

3 A2 Poduri peste Dunăre între 
Feteşti şi Cernavodă 

 

Anexa nr.3 Sectoarele de drum, podurile, 
tunelurile, trecătorile de munte de pe 
reţeaua de drumuri naţionale din România 
pe care se aplică tariful de trecere 

Nr.Crt Indicativ drum Sectoarele de drum, 
podurile, tunelurile, 
trecătorile de munte 
de pe reţeaua de 
drumuri naţionale din 
România pe care se 
aplicăn tariful de 
trecere 

1 
DN 5  Pod peste Dunăre 

între Giurgiu şi Ruse*) 

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

Nemodificat  

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

 

 
 


