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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.12 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 

n ale din România, transmisă cu adresa nr.P.L.x 648  din 21 noiembrie 2011. 

 În raport de obiectul

categoria legilor ord

   

 

 

 

 

 0



 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

Bucureşti, 27.09.2012 
    Nr.23/392/2011 

 
 
P.L.x 648/2011 
 
 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.12 alin.(1) din 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 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a 
fost sesizată pentru avizare şi dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru 
modificarea art.12 alin.(1) din 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.P.L.x 648  din 21 noiembrie 2011, 
înregistrat cu nr.23/392/2011 din 22 noiembrie 2011. 

 Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru această propunere legislativă este Camera 
Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 16 
noiembrie 2011. 

Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, 
cu adresa nr.621 din 6 iunie 2011, cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul României, prin punctul său de vedere nr.1570 din 1 iunie 
2011, nu susţine propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat negativ acest act 
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normativ, cu avizele nr.31/1104 din 6 decembrie 2011, respectiv, nr.26/500 din 7 
decembrie 2011.  
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) 
al art.12 din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi 
a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în sensul alocării 
unui procent de 25% din veniturile proprii către consiliile locale. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 25 septembrie 2012. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 28 de 
membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii , domnul Lucian Iliescu - secretar de stat . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea art.12 alin.(1) din 
Ordonanţa 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, propunere legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
   

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 

                             Iulian Iancu                                      Bogdan Ţîmpău 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant parlamentar, Monica Tudor 
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