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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   
   Comisia pentru industrii                                         Comisia pentru transporturi                                     
                şi servicii                                                                   şi infrastructură                                                              
            Nr.4c-3/405/2016                                                           Nr.4c-26/156/2016 

  
                                                                                            Bucureşti, 14.11.2017 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

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

modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind 

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

din România, cu care  Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi 

şi infrastructură au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PLx.438/2016. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

        

                       PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE,                                           
 

                           Iulian Iancu                                Lucian Nicolae Bode                                          
 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

          Comisia pentru industrii                                                                                Comisia pentru transporturi                                     
                       şi servicii                                                                                                         şi infrastructură                                                              
                Nr.4c-3/405/2016                                                                                                  Nr.4c-26/156/2016 

  
                 
PLx.438/2016                                                                                                                      Bucureşti,14.11.2017 
      
                                                                                                               

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 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 şi 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost 

sesizate, în fond, asupra  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 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 PLx.438/2016  din 10 octombrie 2016 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-3/405/2016, respectiv 

nr.4c-26/156/2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera decizională pentru acest 

proiect de Lege este Camera Deputaţilor. 
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Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 octombrie 2016. 

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa nr.456/11.05.2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de Lege, aviz cu nr.4c-

11/1104/18.10.2016. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de Lege, aviz cu nr.4c-2/677/1.11.2016. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 15/2002, în sensul precizării intervalului de timp dintre săvârşirea faptei şi constatarea contravenţiei, astfel încât 

între momentul săvârşirii contravenţiei şi primirea procesului-verbal de constatare să nu se fi scurs mai mult de 30 de 

zile. De asemenea, se propune ataşarea probelor la procesul-verbal de constatare a contravenţiei, pentru a se asigura, pe 

de o parte transparenţa în aplicarea sancţiunii, iar pe de altă parte, celeritatea procedurii de contestare a procesului-

verbal. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, cele două comisii au dezbătut proiectul de Lege şi documentele conexe în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, comisiile au examinat propunerea legislativă după cum urmează: Comisia pentru industrii şi 

servicii,  în şedinţa din 20 iunie 2017  iar Comisia pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 14 octombrie 2017. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii  au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 membri ai 

Comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
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tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu amendamentele admise 

prevăzute în anexa 1 şi amendamentele respinse prevăzute în anexa 2, care fac parte integrantă din prezentul raport 

comun. 

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

   
 

                                        PREŞEDINTE,                                                       PREŞEDINTE,                                           
 

                                           Iulian Iancu                                                        Lucian Nicolae Bode                                          
 
                                     
 
 
 
 
                                         SECRETAR,                                                           SECRETAR, 
 
                                        Roxana Mînzatu                                                         Marius Bodea 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

   Consilier parlamentar, Dana Stefanescu 
   Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
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Anexa  1 
 

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

 
 

Nr. 
crt. Text O.G. 15/2002 Text adoptat de Senat 

 
Amendamente admise 

 
Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea art. 9 
din 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.- Articolul 9 din 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.424/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Articolul I: Articolul 9 din 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 și completări 
prin Legea nr.424/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 

Tehnică 
legislativă 

3.   
Art.9 (4) În cazul 
utilizatorilor români, dacă 
se constată prin 
intermediul sistemelor de 
camere video lipsa 
rovinietei valabile sau a 

1. Alineatele (4) şi (8) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
“(4) În cazul utilizatorilor români, dacă 
se constată prin intermediul sistemelor de 
camere video lipsa rovinietei valabile sau 
a peajului valabil, în baza datelor privind 
utilizatorul vehiculului, furnizate de 

1. Alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(4) În cazul utilizatorilor români, dacă se 
constată prin intermediul sistemelor de 
camere video lipsa rovinietei valabile sau a 
peajului valabil, în baza datelor privind 
utilizatorul vehiculului, furnizate de 

 
 
- Norma trebuie să 
fie unitară pentru 
toți agenții 
constatatori 
prevăzuți la alin. 
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peajului valabil, în baza 
datelor privind utilizatorul 
vehiculului, furnizate de 
Ministerul Afacerilor 
Interne - Direcţia Regim 
Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a 
Vehiculelor, personalul 
care efectuează controlul 
conform alin. (2) lit. c) pct. 
(ii) aplică sancţiunea şi 
încheie procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Pentru lipsa rovinietei 
valabile, procesul-verbal 
se comunică 
contravenientului în 
termen de cel mult două 
luni de la data constatării 
contravenţiei, interval 
pentru care nu se pot 
încheia alte procese-

Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia 
Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor, personalul 
care efectuează controlul conform alin. 
(2) lit. c) pct. (ii) aplică sancţiunea şi 
încheie procesul – verbal de constatare 
a contravenţiei în cel mult 30 de zile de 
la data la care utilizatorul a circulat 
fără rovinietă valabilă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, 
procesul-verbal se comunică 
contravenientului în termen de cel 
mult 15 zile de la data constatării 
contravenţiei, interval pentru care nu 
se pot încheia alte procese verbale de 
constatare a contravenţiei pentru lipsa 
rovinietei valabile pentru acelaşi 
vehicul. 

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia 
Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care 
efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) 
pct. (ii) constată săvârșirea contravenției, 
încheie procesul verbal de constatare a 
contravenției și aplică sancţiunea 
contravențională.”  
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 9 după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (41) cu 
următorul cuprins: 
”(41) În cazul vehiculelor înmatriculate 
în alte state, pentru procesele verbale de 
constatare a contravenției pentru 
încălcarea prevederilor prezentei legi, 
sunt aplicabile prevederile art. 611 alin. 
(8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, cu modificările 
și completările ulterioare.” 
 
 
 
 
3. Alineatul (8) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
”(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, 
procesul-verbal de constatare a 
contravenției se comunică 
contravenientului în termen de cel mult 2 
luni de la data aplicării  contravenței. În 
intervalul de la data săvârșirii 
contravenției până la data comunicării 

(2) lit. c) pct. (ii) 
- Finalul tezei I se 
modifică pentru a 
exemplifica și 
completa 
procedura conform 
OG 2/2001. 
- Termenul de 
aplicare este 
prevăzut la alin. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenul de 2 luni 
este cel prevăzut 
unitar și fără 
derogare de 
prevederile OG 
2/2001 art. 14 alin. 
(1). 
Prevederea OG 
2/2001 vizează 
”aplicarea 
contravenției”, nu 

http://idrept.ro/00014884.htm
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verbale de constatare a 
contravenţiei pentru lipsa 
rovinietei valabile pentru 
acelaşi vehicul. 

procesului-verbal de constatare a 
contravenției, nu se pot încheia alte 
procese verbale de constatare a 
contravenției pentru lipsa rovinietei  
valabile pentru același vehicul.” 
 
Dep.Paraschiv Rodica – P.S.D. 

”aplicarea sancțiunii.  
Contravenția 
continua, definită de 
OG 2/2001 se 
întinde pe toată 
perioada de la data 
săvârșirii 
contravenției, nu de 
la data constatării 
contravenției. 

4.   
 
 
 

2. După alineatul (8) se introduc două 
noi alineate, alin. (81) şi (82), cu 
următorul cuprins: 
“(81) Procesului – verbal prevăzut la 
alin. (8) trebuie să îi fie ataşate 
fotografia doveditoare că vehiculul a 
circulat în data respectivă pe 
tronsonul de drum în cauză, precum şi 
actul doveditor al lipsei rovinietei. 
 
(82) Procesul – verbal încheiat după 
termenul prevăzut la alin. (4) sau 
comunicat după termenul prevăzut la 
alin. (8) este nul de drept.”  

 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
Dep.Paraschiv Rodica – P.S.D. 

În caz similar, la 
contravențiile 
privind înregistrarea 
depășirii vitezelor, s-
a interzis utilizarea 
fotografiilor pentru 
protecția 
persoanelor.Actul 
doveditor al lipsei 
rovinietei este chiar 
procesul verbal de 
contravenție care 
specifică acest lucru. 
Prevederea se 
regășește în alin. 
(10). 

5.    4. După alineatul (9) se introduc două noi 
alineate, alineatele  (10) si (11). 
”(10) Aplicarea sancțiunii amenzii 
contravenționale se prescrie în termen de 
4 luni de la data săvârșirii faptei; 
(11) Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere-
S.A. asigură accesul utilizatorilor la baza 
de date pentru verificarea existenței și 
valabilității rovinietei și peajului. 
 
Dep.Paraschiv Rodica – P.S.D. 

S-a convenit cu 
CNAIR, la nivel de 
raportori ca termenul 
de 6 luni prevăzut de 
OG 2/2001 să fie redus 
la 4 luni conform 
derogării art. 13 alin. 
(4) din OG 2/2001. 
Orice utilizator trebuie 
să aibă posibilitatea 
verificării, în baza de 
date, a existenței și 
valabilității rovinietei 
și peajuluii pentru care 
CNAIR este obligat să 
înființeze baza de date. 

6.    Art. II - Prezenta lege intră în vigoare în 
termen de  6 luni de la data publicării în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Dep.Paraschiv Rodica – P.S.D. 
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Anexa 2 
 

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

Nr. 
crt. 

Text O.G. nr.15/2002 
 Text adoptat de Senat Amendamente respinse 

(Autorul) 
Motivaţia 
respingerii 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 5 
1  

 
 
Art.9 - (4) În cazul 
utilizatorilor români, dacă 
se constată prin intermediul 
sistemelor de camere video 
lipsa rovinietei valabile sau 
a peajului valabil, în baza 
datelor privind utilizatorul 
vehiculului, furnizate de 
Ministerul Afacerilor 
Interne - Direcţia Regim 
Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a 
Vehiculelor, personalul 
care efectuează controlul 
conform alin. (2) lit. c) pct. 
(ii) aplică sancţiunea şi 
încheie procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei. 
 
 

1. Alineatele (4) şi (8) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
“(4) În cazul utilizatorilor 
români, dacă se constată prin 
intermediul sistemelor de 
camere video lipsa rovinietei 
valabile sau a peajului 
valabil, în baza datelor 
privind utilizatorul 
vehiculului, furnizate de 
Ministerul Afacerilor Interne 
– Direcţia Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor, personalul care 
efectuează controlul conform 
alin. (2) lit. c) pct. (ii) aplică 
sancţiunea şi încheie procesul 
– verbal de constatare a 
contravenţiei în cel mult 30 
de zile de la data la care 
utilizatorul a circulat fără 
rovinietă valabilă. 

1. La articolul 9 alineatele (4) şi (8) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
“(4) În cazul utilizatorilor români şi 
străini, dacă se constată prin 
intermediul sistemelor de camere 
video lipsa rovinietei valabile sau a 
peajului valabil, în baza datelor 
privind utilizatorul vehiculului, 
furnizate de Ministerul Afacerilor 
Interne – Direcţia Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor, personalul care 
efectuează controlul conform alin. (2) 
lit. c) pct. (ii) aplică sancţiunea şi 
încheie procesul – verbal de constatare 
a contravenţiei în cel mult 30 de zile 
de la data la care utilizatorul a circulat 
fără rovinietă valabilă. 
 
Dep.Marius Sorin Ovidiu Bota – 
P.S.D. 

 
 
 
Utilizatorii străini 
au alt regim faţă 
de utilizatorii 
romîn, în sensul 
în care amenda 
aplicată 
utilizatorilor 
străini se plăteşte 
de către şofer la 
ieşirea din ţară pe 
la punctele de 
trecere a 
frontierei. 
 
 
 
 

 
 
 
Camera 
Deputaților 
 
 
 

2   2. La articolul 9, după alineatul (4) 
se introduce un nou alineat, alin. 
(41) cu următorul cuprins: 
“(41) În cazul vehiculelor 
înmatriculate în alte state, 
procesele-verbale de constatare a 
contravenţiei, devenite titlu 

Măsura propusă 
este prevăzută, în 
mod identic, la 
art.611 alin.(8) din 
Ordonanţa 
Guvernului 
nr.43/1997 
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executoriu, se comunica în scris 
Inspectoratului General al Poliţiei 
de Frontieră, în cel mult 30 de zile 
de la încheierea acestora de către 
instituţia din care face parte 
personalul cu aribuţii de control, 
menţionând numele 
contravenientului, numărul 
documentului de identitate şi al 
procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei, precum şi amenda 
datorată, pentru a fi luate în 
evidenţă şi a fi condiţionată, de 
achitarea acesteia, intrarea pe 
teritoriului României a vehiculelor 
utilizate sau deţinute de 
contravenient, după caz. 
Dep.Marius Sorin Ovidiu Bota – 
P.S.D. 
Dep.Zacharie Benedek – U.D.M.R. 
Dep.Lucian Nicolae Bode – P.N.L. 
Dep.Liviu-Ionuţ Moşteanu – U.S.R. 
Dep.Cătălin Drulă – U.S.R. 

privind regimul 
drumurilor, cu 
modificarile şi 
completările 
ulterioare. 
 

 
 


