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A V I Z  
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 Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, 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, trimis cu adresa nr. PLx 375 din 20 septembrie 
2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/720 din 21 septembrie 
2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republic ată, și ale art.9 1 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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 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. 

În şedinţa din data de 13 decembrie 2021, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege supus 
avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ și 
Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
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