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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.15/2002 privind 

introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.- Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului 
de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează:

1. După articolul 1 alineatul (2^), se introduc trei alineate noi, alineatul
T S 9(2 ), (2 ) şi (2 ), care vor avea următorul conţinut:

„(2^) Pe durata stării de asediu şi a stării de urgenta instituite conform legii, 
tarifele de utilizare prevăzute în Anexa nr.l se suspenda de la plata şi verificare. 
Tarifele de utilizare achitate valabile la data instituirii stării de asediu sau, după caz, a 

stării de urgenţă îşi prelungesc de drept valabilitatea pe perioada acestor măsuri. 
Agenţii constatatori prevăzuţi la art.9 alin.(2) iau măsurile tehnice şi administrative 

pentru recunoaşterea prelungirii valabilităţii tarifului de utilizare valabile la data 

instituirii stării de asediu sau, după caz, a stării de urgenţă, în mod corespunzător 

perioadei acestor masuri.
(2 )Pe durata stării de alertă declarate conform legii, cai*e are drept 

consecinţă, potrivit legii speciale, instituirea carantinei de către autorităţile 

competente sau limitarea parţială teritorială, în localităţi sau zone geografice, a 

dreptului de circulaţie ori condiţionarea ieşirii/intrării din acestea în intervalele orare 

stabilite, tarifele de utilizare prevăzute în Anexa nr.l se datorează în cuantum de 50%
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din valoarea nominală aferenta fiecărui tip de vehicul si fiecărei durate de utilizare 

din cadrul perioadei măsurii respective. Valabilitatea tarifelor de utilizare aflate in 

curs la data declarării stării de alerta a căror durata este cel puţin egala cu perioada 

măsurii respective şi pentru care a fost achitat tariful integral prevăzut în Anexa nr.l, 
se prelungesc de drept cu jumătate din durata măsurii respective.

(2^) Durata de valabilitate a tarifului de trecere neutilizat conform art.l 
alin.(7'*) se prelungeşte de drept pe durata stării de sediu şi a stării de urgenţă 

instituite conform legii, precum şi pe durata stării de alertă declarate conform legii, 
care are drept consecinţa, potrivit legii speciale, instituirea carantinei de către 

autorităţile competente sau limitarea parţială teritorială, în localităţi sau zone 

geografice, a dreptului de circulaţie ori condiţionarea ieşirii/intrării din acestea în 

intervalele orare stabilite.”

2. Termenele prevăzute la art.l alin.(7^) şi art.9 alin.(8) teza a Il-a din 

ordonanţă nu se prelungesc în cazul stării de alertă.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a ITI-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI 

Ai^a Dana Dragu


