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                  Conform cu originalul 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/103/18.05.2022 
 

PLx nr.231/2022 
 

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, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 
şi comunicaţiilor, spre 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 (PLx nr.231/2022). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 
observații și propuneri, conform avizului nr.341/30.03.2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 02.05.2022. 
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. Totodată, se preconizează şi unele intervenţii legislative asupra Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.193/2002, în scopul creării temeiului legal astfel încât, la 
nivelul unităţilor instituţiilor publice din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, încasarea de la abonaţi de sume pentru procurarea produselor agroalimentare 
să se poată face prin mijloace moderne de plată. 

 



 2

În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din 18 mai 2022 și au hotărât, 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                                    
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