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 Către, 

 

Comisia pentru industrii și servicii 

Domnului președinte SÁNDOR BENDE 

 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

Domnului președinte Pavel Popescu 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Proiectului  de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 

reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului 

temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei 

epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01, transmis spre dezbatere, în fond, Comisiei pentru industrii 

şi servicii, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură cu adresa nr. PLx. 231 din 04 mai 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Cătălin DRULĂ 
 

 

 

 

 
Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

                           București, 28 iunie 2022                                 

                           PL-x 231/2022 

     Nr. 4c-4/85/2022 

  

  

   

            
 

 RAPORT PRELIMINAR  

 asupra 

Proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 

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

România, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi unele 

măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru 

măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de 

COVID-19 2020/C 91 I/01 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul  de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 

reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului 

temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei 

epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01, trimis Comisiei pentru transporturi și infrastructură 

cu adresa nr. PL-x 231/2022 din 4 mai 2022, înregistrat cu nr. 4c-15/53/2022. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de lege în 

condițiile art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu avizul nr. 341/30.03.2022 inițiativa 

legislativă, cu observații și propuneri.  

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a avizat favorabil 

proiectul de lege, cu avizul nr. 4c-1/206/24.05.2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 

avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul nr. 4c-6/301/11.05.2022. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, în 

ședința din data de 24.05.2022. 

Comisia pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor a avizat favorabil 

proiectul de lege, cu avizul nr. 4c-19/103/18.05.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2002, în scopul exceptării de la plata tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 

reţeaua de drumuri naţionale din România a vehiculelor care efectuează transporturi în 

cadrul unor misiuni de protecţie civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care 

tranzitează România în acest scop, pe baza solicitării prealabile desfăşurării acestora, 

transmise Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. de către 

Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.  

Potrivit prevederilor art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură au dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 28 iunie 

2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul raport și amendamente respinse prevăzute în 

Anexa nr.2 la prezentul raport. Anexele nr. 1 și 2 sunt parte integrantă ale prezentului 

raport.  

La lucrările ședinței au participat deputații conform listelor de prezență. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.          

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2020&cam=2&pag=comp20220323
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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 și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

                         

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 
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Plx nr. 231/2022 

 

ANEXA 1 - A M E N D A M E N T E    A D M I S E  

 

 

Nr. 

crt. 

Text OUG nr.34/2022 Text adoptat de Senat Amendamente propuse/autorul Motivația 

0 2 3 4 5 

1.   Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.34/2022 pentru 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare şi a 

tarifului de trecere pe reţeaua de 

drumuri naţionale din România, 

pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi 

unele măsuri pentru 

implementarea programelor 

aferente Cadrului temporar pentru 

măsuri de ajutor de stat de 

sprijinire a economiei în contextul 

actualei epidemii de COVID-19 

2020/C 91 I/01 

Nemodificat  

2.    Articol unic - Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţã a Guvernului 

nr.34/2022 pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 

privind aplicarea tarifului de 

utilizare şi a tarifului de trecere pe 

reţeaua de drumuri naţionale din 

România, pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, 

precum şi unele măsuri pentru 

implementarea programelor 

aferente Cadrului temporar pentru 

măsuri de ajutor de stat de sprijinire 

 Articol unic - Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţã a 

Guvernului nr.34/2022 pentru 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare 

şi a tarifului de trecere pe 

reţeaua de drumuri naţionale 

din România, pentru 

modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi 

unele măsuri pentru 

implementarea programelor 
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a economiei în contextul actualei 

epidemii de COVID-19 2020/C 91 

I/01, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 323 din 1 

aprilie 2022. 

 

aferente Cadrului temporar 

pentru măsuri de ajutor de stat 

de sprijinire a economiei în 

contextul actualei epidemii de 

COVID-19 2020/C 91 I/01, 

publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 323 

din 1 aprilie 2022, cu 

următoarele modificări și 

completări: 

 Senator Răzvan Cuc – grup 

PSD 

3.  ORDONANȚA DE URGENȚĂ 

pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare şi 

a tarifului de trecere pe reţeaua 

de drumuri naţionale din 

România, pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

normative, precum şi unele 

măsuri pentru implementarea 

programelor aferente Cadrului 

temporar pentru măsuri de 

ajutor de stat de sprijinire a 

economiei în contextul actualei 

epidemii de COVID-19 2020/C 

91 I/01 

 Nemodificat  

4.  Art.I  

După articolul 3 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 şi completări prin 

  Art.I La articolul I, după 

articolul 31 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 şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00053682.htm
https://idrept.ro/00053682.htm
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Legea nr. 424/2002, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se introduce un nou 

articol, articolul 31, cu următorul 

cuprins: 

 

 

"- Art.31 (1)Vehiculele care 

efectuează transporturi în cadrul 

unor misiuni de protecţie civilă 

sau misiuni umanitare pe teritoriul 

României sau care tranzitează 

România în acest scop beneficiază 

de scutire de la plata tarifului de 

utilizare, pe baza solicitării 

transmise Companiei Naţionale de 

Administrare a Infrastructurii 

Rutiere - S.A. de Ministerul 

Afacerilor Interne, prin 

Departamentul pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

(2)Pentru a beneficia de scutirea 

prevăzută la alin. (1), 

Departamentul pentru Situaţii de 

Urgenţă din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne solicită 

Companiei Naţionale de 

Administrare a Infrastructurii 

Rutiere - S.A., cu cel puţin o zi 

lucrătoare sau îndată ce primeşte 

informarea privind desfăşurarea 

misiunii prevăzute la alin. (1) pe 

teritoriul României, emiterea de 

roviniete cu titlu gratuit. 

(3)În vederea obţinerii scutirii 

prevăzute la alin. (1), autorităţile 

naţionale din statele care 

organizează misiunea sau 

completări prin Legea 

nr. 424/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

introduce un nou articol, art. 

32, cu următorul cuprins: 

 

 

Art.32 Vehiculele care sunt 

deţinute în proprietate, 

conform datelor înscrise în 

certificatul de înmatriculare, 

de către Administraţia 

Naţională a Rezervelor de 

Stat şi Probleme Speciale şi 

unităţile teritoriale 

subordonate, beneficiază de 

scutire de la plata tarifului de 

utilizare, pe baza solicitării 

transmise Companiei 

Naţionale de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere - S.A., 

 

Senator Răzvan Cuc – grup 

PSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu 

prevedrile art.1 din Legea 

nr.82/1992 privind rezervele 

de stat: ,,Rezervele de stat se 

constituie ca rezerve 

materiale, destinate 

intervenţiilor operative 

pentru protecţia populaţiei, a 

economiei şi pentru apărarea 

ţării, în situaţii excepţionale 

care afectează un interes 

public major, determinate de 

calamităţi naturale, 

epidemii, epiozii, atentate 

teroriste, accidente 

industriale şi/sau nucleare, 

fenomene sociale, 

disfuncţionalităţi ale 

economiei, conjucturi extene 

şi în caz de război.,, 

Rezervele de stat fac parte 

din domeniul privat al 

statului şi se administrează 

de către Administraţia 

Naţională a Rezervelor de 

stat şi Probleme speciale, 

care se organizează şi 

funcţionează prin hotărâre a 

Guvernului ca organ de 

specialitate al administraţiei 

publice centrale, cu 

https://idrept.ro/00056198.htm
https://idrept.ro/00056198.htm
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organizaţiile internaţionale 

organizatoare au obligaţia de a 

comunica Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne 

informaţiile prevăzute la alin. (4), 

în termenul stabilit la alin. (2). 

(4)Solicitarea prevăzută la alin. (2) 

cuprinde lista numerelor de 

înmatriculare ale vehiculelor, 

însoţită de copii ale certificatelor 

de înmatriculare ale acestora, 

precum şi perioada de desfăşurare 

a transporturilor pe teritoriul 

României. 

(5)Compania Naţională de 

Administrare a Infrastructurii 

Rutiere - S.A. emite, cel târziu în a 

doua zi lucrătoare de la data 

primirii solicitării, numărul minim 

de roviniete cu titlu gratuit, în 

funcţie de tipul vehiculului şi de 

duratele de utilizare a reţelei de 

drumuri naţionale din România, 

prevăzute în anexa nr. 1, astfel 

încât să fie acoperită integral 

perioada menţionată la alin. (4) 

pentru desfăşurarea pe teritoriul 

României a transporturilor 

menţionate la alin. (1), aşa cum a 

fost solicitată de Departamentul 

pentru Situaţii de Urgenţă, şi îl 

informează cu privire la emiterea 

acestora. 

(6)Contravaloarea rovinietelor 

eliberate în baza prevederilor alin. 

(5) se decontează bianual 

Companiei Naţionale de 

personalitate juridică, în 

subordinea Guvernului şi în 

coordonarea Secretariatului 

General al Guvernului, 

precum şi ca instituţie 

publică din sistemul naţional 

de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională. 

Având în vedere faptul că 

instituţiile care fac parte din 

sistemul naţional de apărare, 

ordine publică şi securitate 

naţională sunt exceptate în 

prezent de la plata taxei, este 

necesar ca ANRSPS să fie 

încadrată în categoria 

instituţiilor care ar trebui să 

fie exceptate. 
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Administrare a Infrastructurii 

Rutiere - S.A. de către Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii, 

din sumele alocate de către 

Guvern din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

sau alte sume legal constituite, 

prevăzute cu această destinaţie în 

legile bugetare anuale, pe baza 

situaţiei transmise până la data de 

15 a primei luni din fiecare 

semestru, pentru semestrul 

anterior. 

(7)Prin excepţie de la prevederile 

alin. (2) şi (5), pentru situaţii 

urgente în care termenele nu pot fi 

respectate, procedura de emitere a 

rovinietelor cu titlu gratuit se 

stabileşte prin ordin comun al 

ministrului transporturilor şi 

infrastructurii şi al ministrului 

afacerilor interne." 

5.  Art. II 

Ordinul prevăzut la art. 31 alin. (7) 

din Ordonanţa Guvernului nr. 

15/2002 privind aplicarea tarifului 

de utilizare şi a 

tarifului de trecere pe reţeaua de 

drumuri naţionale din România, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 

424/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aprobă 

în termen de 15 zile de la data 

intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 

 

 Nemodificat  
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6.  Art. III 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne 

de plată, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 

2002, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 

nr. 250/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după 

cum urmează: 

1. La articolul 1, după alineatul (1) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

"(11) Instituţiile din sistemul de 

apărare, ordine publică şi 

securitate naţională pot încasa prin 

intermediul mijloacelor 

moderne de plată sumele 

prevăzute la art. 6 alin. (3) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 

privind drepturile de 

hrană, în timp de pace, ale 

personalului din sectorul de 

apărare naţională, ordine publică 

şi securitate naţională şi ale 

persoanelor private de libertate, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare." 

2. La articolul 2, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"Art. 2 

(1) Instituţiile acceptante de 

carduri au obligaţia de a instala 

 Nemodificat  
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terminale de plată în termen de 

maximum 30 de zile de la 

data solicitării. Instalarea 

terminalelor de plată se face la 

solicitarea operatorilor economici, 

instituţiilor publice, 

persoanelor juridice prevăzute la 

art. 1 alin. (1) şi (11), precum şi a 

comercianţilor prevăzuţi la art. 1 

alin. (3), în baza 

contractelor încheiate în acest 

scop, în toate locurile indicate de 

aceştia." 

7.  Art. IV 

(1) Prin derogare de la prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2014 privind 

procedurile naţionale în 

domeniul ajutorului de stat, 

precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr. 

21/1996, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 20/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

programelor aprobate prin 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2022 privind 

aprobarea şi finanţarea unor 

programe de garantare în domenii 

prioritare pentru economia 

românească nu le sunt aplicabile 

dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 

77/2014, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 20/2015, 

cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Nemodificat  
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(2) În baza programelor aprobate 

de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2022, ajutoarele 

de stat se acordă 

după obţinerea deciziei de 

autorizare a Comisiei Europene. 

8.  Art. V 

La articolul 12 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 

privind aprobarea şi finanţarea 

unor programe de 

garantare în domenii prioritare 

pentru economia românească, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 

266 din 18 martie 2022, alineatul 

(6) se abrogă. 

 Nemodificat  
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Plx nr. 231/2022 

 

ANEXA 2 - A M E N D A M E N T E    RESPINSE  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.34/2022  

Textul proiectului de lege 

privind Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.34/2022 – forma 

adoptată de Senat 

      Amendament propus Observații 

1 ………………………… 

Articolul V 

La articolul 

12 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului 

nr.24/2022 privind aprobarea 

și finanțarea unor programe 

de garantare în domenii 

prioritare pentru economia 

românească, publicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 266 

din 18 martie 2022, alineatul 

(6) se abrogă. 

 

Articolul unic - Se aprobă 

Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr 34 din 30 

martie 2022 privind 

aplicarea tarifului de 

utilizare și a tarifului de 

trecere pe rețeaua de 

drumuri naționale din 

România, pentru 

modificarea și completarea 

unor acte normative, 

precum și unele măsuri 

pentru implementarea 

programelor aferente 

Cadrului temporar pentru 

măsuri de ajutor de stat de 

sprijinire a economiei în 

contextul actualei epidemii 

de COVID-19 2020/C 91 

I/01 publicată în Monitorul 

Oficial al României Partea 

I nr.323 din 1 aprilie 2022 

 

Articolul unic - Se aprobă 

Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr 34 din 30 martie 2022 privind 

aplicarea tarifului de utilizare și a 

tarifului de trecere pe rețeaua de 

drumuri naționale din România, 

pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, precum și unele 

măsuri pentru implementarea 

programelor aferente Cadrului 

temporar pentru măsuri de ajutor de 

stat de sprijinire a economiei în 

contextul actualei epidemii de 

COVID-19 2020/C 91 I/01, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României Partea I nr.323 din 1 

aprilie 2022, cu următoarea 

completare: 

 

-  După articolul V se introduce un 

nou articol, articolul VI, cu 

următorul cuprins: 

“ VI Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 193/2002  privind 

introducerea sistemelor moderne de 

plată, publicată în Monitorul Oficial 

 

Este necesară adoptarea 

prezentului amendament 

având în vedere faptul că de 

la momentul publicării în 

Monitorul Oficial al 

României Partea I, nr. 942 

din 23 decembrie 2002, 

OUG nr. 193/2002  privind 

introducerea sistemelor 

moderne de plată are 8 

modificări si nu a fost 

republicata. Este necesara 

republicarea pentru a se da 

eficienta prevederilor art.70 

din Legea 24/2000 privind 

normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, 

republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252731
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252731
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252731
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al României, Partea I, nr. 942 din 23 

decembrie 2002, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 

nr. 250/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, inclusiv cu 

cele aduse prin prezenta ordonanță 

de urgență, se va republica în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, după aprobarea acesteia 

prin lege, dându-se textelor o nouă 

renumerotare.” 

 

Deputat Ion-Marian Lazăr – grup 

USR  
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