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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                Bucureşti, 10 mai 2022                
şi problemele minorităţilor naţionale                                                   PL-X 231/2022 

         
            Domnului deputat  

Cătălin DRULĂ, 
            Președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură 
             
            Domnului deputat  

 Sándor BENDE, 
            Președintele Comisiei pentru industrii și servicii 
 
            Domnului deputat  

Pavel POPESCU, 
            Președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

 
             

           AVIZ 
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 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul 
Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. 
PL-X. 231/2022 din 4 mai 2022, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, 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, înregistrat cu nr. 4c-6/301 din 5 mai 
2022. 
            Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
            În ședința din 10 mai  2022, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în conformitate cu 
prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să îi acorde aviz favorabil. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
           PREŞEDINTE, 

 
         Deputat 

            Iusein   IBRAM 
 
Întocmit: Consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA  

elena.zorila
Conf cu originalul


