
EXPUNERE DE MOTIVE

In momentul de fata prin Ordonanta Guvemului nr. 15/2002, pe intreg 

teritoriul Romaniei se aplica atat tarife de utilizare pe reteaua dmmurilor de 

interes national cat si tarife de trecere pentru podurile dunarene de la Giurgeni 
— Vadu Oii, Fetesti — Cemavoda si Giurgiu — Ruse.

Prin Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului 
din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru 

utilizarea anumitor infrastructuri, transpusa in legislatia nationala Ordonanta 

Guvemului nr. 15/2002, introducerea taxelor de trecere si/sau de utilizare se 

afla m marja nationala de reglementare, cu respectarea conditiilor prevazute de 

directiva. Astfel „Statele membre pot mentine sau introduce taxe de trecere si 
/sau taxe de utilizare in reteaua rutiera transeuropeana sau in anumite sectoare 

ale acesteia si in orice alte sectoare suplimentare ale propriilor retele de 

autostrazi, care nu fac parte din reteaua rutiera transeuropeana”, „cu conditia ca 

impunerea acestor taxe pe astfel de drumuri sa nu discrimineze traficul 
international si sa nu determine denaturarea concurentei dintre operatori”.

Desi Directiva 1999/62/CE, in mod expres lasa la latitudinea statelor 

membre aceasta posibilitate si nu o impune, in Romania, sunt reglementate prin 

Ordonanta Guvemului nr. 15/2002 atat tariful de utilizare (rovinieta), cat si 
tariful de trecere, fara a face o diferenta in ceea ce priveste utilizarea fondurilor 

provenite din cele doua tarife, aceasta fiind de fapt intentia vadita de a se 

masca dubla taxare. Potrivit art. 12 al Ordonantei Guvemului nr. 15/2002, 
ambele tarife se fac venit la dispozitia C.N.A.I.R. S.A. si sunt utilizate pentm 

proiectarea, repararea, administrarea, intretinerea, exploatarea si modemizarea 

dmmurilor de interes national, precum si pentm garantarea si rambursarea 

creditelor exteme si interne contractate in acest scop, inclusiv pentm plati in 

numele autoritatii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate in 

cadml contractelor de parteneriat public-privat in sectoml dmmurilor nationale 

si autostrazilor.

Pe langa faptul ca Ordonanta Guvemului nr. 15/2002 reglementeaza 

dubla taxare a celor care utilizeaza reteaua dmmurilor de interes national si a 

podurilor dunarene, legislatia nationala in aceasta materie face si o discriminare 

evidenta intre Dobrogea si celelalte regiuni ale tarii.



Desi prin Ordonanta Guvemului nr. 15/2002 persoanele fizice riverane, 
care au domiciliul de o parte a DunMi si locul de munca pe cealalta parte a 

DunMi detin un teren agricol, in baza unui titlu de proprietate, pe cealalta parte 

a Dunarii beneficiaza de gratuitate la trecerea podurilor, exceptiile aplicandu-se 

pentru vehiculele inmatriculate in orice judet aflat la stanga sau la dreapta 

DunMi se poate constata ca locuitorii Dobrogei sunt obligati la plata acestor 

tarife in foarte multe cazuri care nu sunt prevazute a fi exceptate (ex: probleme 

de ordin administrativ, probleme de sanatate, aprovizionare, etc). In plus 

impunand aceste tarife agentilor economici care distribuie marfuri se ajunge la 

cresterea pretului final al produselor care, in cele din urma, se resimte tot in 

buzunarul cetateanului.

Pe langa discriminarea locuitorilor Dobrogei, zona care din punct de 

vedere administrativ cuprinde, in Romania, judetele Tulcea si Constanta (zone 

turistice foarte frecventate), se ajunge, in cele din urma, si la o scadere a 

calitatii vietii celor care au domiciliul in aceasta regiune care, din motivele 

expuse pot avea prejudicii atat pe plan financiar cat si in ceea ce priveste 

mobilitatea acestora - restrangerea dreptului la libera circulatie, avand in vedere 

faptul ca pe intreg teritoriul Romaniei nu exista alte tarife de trecere dintr-o 

zona in alta. Totodata cei care vin in concediu la Marea Neagra sau in Delta 

Dunarii suporta la propriu consecintele acestei duble taxari iar locuitorii 
judetelor Tulcea §i Constanta platesc bani sa ajunga acasa.

In Goncluzie, aplicarea tarifelor de trecere pentru podurile dunarene de la 

Giurgeni — Vadu Oii si Fetesti — Cernavoda sunt discriminatorii, si reprezinta 

o dubla taxare, incalcand in plus principiile europene privind egalitatea de 

tratament a cetatenilor unui stat membru atat in interiorul statului membru cat 
si in relatia cu celelalte state.

Avand in vedere cele prezentate, inaintam Parlamentului Romaniei, spre 

dezbatere si adoptare, prezenta Propunere legislativa privind abrogarea unor 

masuri discriminatorii pentru locuitorii Dobrogei,

Pentru initiatori, 
lusein IB RAM
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