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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor 
termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale 
din România şi de Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
România, transmis cu adresa nr.P.L.x 718  din 24 noiembrie 2010. 
  În raport de ob
categoria legilor ordinare. 
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R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 
pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 

privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua 
de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor 
termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de 
Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere 
pe reţeaua de drumuri naţionale din România, transmis cu adresa nr.P.L.x 718  din 24 
noiembrie 2010, înregistrat la comisie sub nr.23/335/2010 din 26 noiembrie 2010. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 17 noiembrie 
2010. 

 Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu 
adresa nr.973 din 27 iulie 2010, cu observaţii care au fost preluate de iniţiator. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  au avizat favorabil 
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acest proiect de lege, cu avizele nr.31/1087 din 8 decembrie 2010, nr.633 din 7 
februarie 2011, respectiv, nr.36/245 din 7 decembrie 2010.  
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorograrea termenului 
prevăzut  la art.1 alin.(31) şi (12), la art.3 alin.(2) şi la art.9 alin.(2) 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, precum şi la art.II din 
Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2002. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 25 septembrie 2012. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 28 de 
membri ai comisiei. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii , domnul Iliescu Lucian  – secretar de stat, doamna 
Carmen Pop - şef serviciu şi domnul Vajda Zsombor – consilier CNADNR. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 
pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare 
şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în forma 
adoptată de Senat. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 
 

PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 

                             Iulian Iancu                                      Bogdan Ţîmpău 
 

 
 

 

 

 

 

Consultant parlamentar, 

Monica Tudor 
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