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A V I Z 

asupra propunerii legislative pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri 

naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 
nr.424/2002, a Legii nr.424/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind 

introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, a Ordonanţei Guvernului 
nr.51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind 

introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată prin 
Legea nr.415/2004 şi a Legii nr.415/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.51/2004 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea 
tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România 

 
 

 Cu adresa nr. Pl.x -193 din 23 mai 2005, Biroul Permanent, conform art. 89 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, spre dezbatere şi avizare Comisia 
pentru Buget, Finanţe şi Bănci cu propunerea legislativa pentru abrogarea Ordonanţei 
Guvernuluinr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale 
din România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.424/2002, a 
Legii nr.424/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea 
unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, a Ordonanţei Guvernului nr.51/2004 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea 
tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată prin Legea 
nr.415/2004 şi a Legii nr.415/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.51/2004 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de 
utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 
sesizată . 
 În urma examinării, în şedinţa din data de 31 mai 2005, Comisia , cu 2 voturi împotrivă şi 
1 abţinere, a hotărât avizarea propunerii legislative în forma soluţionată de senat. 
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