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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2022 
pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.8/2022 privind 

interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului 
transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere 

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

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2022 pentru modificarea 
anexei la Ordonanţa Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare 
rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata 
tarifelor rutiere,  trimis cu  adresa  nr. PL x 577 din 11 octombrie 2022 și înregistrat cu nr. 
4c-13/860 din 12 octombrie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 5 octombrie 2022.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei la Ordonanţa 

Guvernului nr.8/2022, în scopul transpunerii parţiale (art.3) a Directivei (UE)2022/362 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Directivelor 
1999/62/CE, 1999/37/CE şi (UE)2019/520, în ceea ce priveşte taxarea vehiculelor pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 25 
octombrie 2022. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive 
și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 957 din 22 august 2022. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea 
schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere. 

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