
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1.
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru modiflcarea anexei nr. 2 la Ordonan|a Guvernului nr. 15/2002 privind 
aplicarea tarifului de utilizare a tarifului de trecere pe re|eaua de drumuri 
nationale din Romania____________________________________________________

Secfiunea 2.
Motivele emiterii actului normativ

l.Descriere 
a situajiei 
actuale

Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nafionale din Romania se aplica 
in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvemului nr. 15/2002 privind 
aplicarea tarifului de utilizare §i a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri 
nafionale din Romania, aprobata cu modificari §i complet^i prin Legea nr. 
424/2002, cu modific^ile §i completarile ulterioare.

Din anul 2010 §i pana in prezent cuantumul amenzilor a ramas la acela^i 
nivel, in timp ce cuantumul tarifului de utilizare a refelei de drumuri naiionale 
din Romania exprimat in lei a crescut cu aproape 20%.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea anexei nr. 
2 la Ordonanfa guvemului nr. 15/2002, anexa prin care se stabile^te cuantumul 
amerizilor contravenfionale aplicabile utilizatorilor pentm lipsa rovinietei 
valabile. Propunerea de modificare a cadmlui legal actual este justificata de 
faptul ca numarul contravenfiilor aplicate pentru circulatia fara achitarea 
tarifului de utilizare a refelei de drumuri nationale din Romania (rovinieta) a 
crescut foarte mult in ultimii ani (734.143 PVCC aplicate numai in anul 2021 
prin intermediul punctelor fixe §i mobile de control faja de 357.531 aplicate in 
anul 2015), Cresterea exponenjiala a nummilui de contraventii aplicabile a 
condus la concluzia ca valoarea actuala a amenzilor nu este in masura sa 
descurajeze fenomenul contraventional, motiv pentm care propunem aceasta 
modificare.

Valoarea amenzilor contraventionale s-a calculat ca fiind de doua ori 
tariful anual de utilizare a refelei de dmmuri nafionale din Romania, pentm 
amenda minima §i de patm ori tariful anual de utilizare a refelei de dmmuri 
nationale din Romania, pentm amenda maxima.

De precizat este faptul ca amenda stabilita prin procesul - verbal de 
constatare a contravenfiei poate fi achitata la jumatate din minimul acesteia 
prevazut de lege, in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Val.
amend

Val.
propus

Curs
euro/

Val.
amenda
actuala
max.
[lei]

Val.
propusa
amenda
-•.max.
. [lei]

Tarif
anual
[euro]

Tarif
anual

Tarif 
anual * 2 

[lei]

Tarif anua! • 4 a aTipul vehiculului leu, [lei] actuala
min.
[lei]

amend-- 
a min. 
fleil

31.12.20 [lei]
21

- _ > -^bsbo-A Autoturisme 28 4.9491 138.57 277.15 554.30 250 275;
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Vehicule de 
transport 
marfS cu 
MTMA mai 
micS sau 
egala cu 3,5 
tone

B 96 4.9491 475.11 950.23 1.900,45 750 1.250 950 1.900

Vehicule de 
transport 
marfS cu 
MTMA mai 
mare de 3,5 
tone §i mai 
mica sau 
egala cu 7,5 
tone

C 320 4.9491 1.583,71 3.167,42 6,334,85 1.250 1.750 3.100 6.200

Vehicule de 
transport 
marfa cu 
MTMA mai 
mare de 7,5 
tone §i mai 
mica decat 
12,0 tone

D 560 4.9491 2.771,50 5.542,99 11,085.98 1.750 2.250 5.500 11.000

Vehicule de 
transport 
marfa cu 
MTMA mai 
mare sau 
egala cu 
12,0 tone, cu 
maximum 3

E 720 4.9491 3.563,35 7.126,70 14.253,41 2.750 3.000 7.100 14.200

axe
(inclusiv)
Vehicule de 
transport 
marfa cu 
MTMA mai 
mare sau 
egala cu 
12,0 tone, cu 
minimum 4

F 1210 4.9491 5.988,41 11.976,82 23.953,64 3.000 4.500 11.900 23.800

axe
(inclusiv)
Vehicule de 
transport 
persoane cu 
mai mult de 
9 locuri pe 
scaune 
(inclusiv . 
conducatorul 
auto) $i 
maximum 
23 de locuri 
pe scaune 
(inclusiv 
conducatorul 
auto)

G 320 4.9491 1.583,71 3.167,42 6.334,85 1.250 1.750 3.100 6.200

Vehicule de 
transport 
persoane cu 
mai mult de 
23 de locuri 
pe scaune 
(inclusiv 
conducatorul 
auto)

H 560 4.9491 2.771,50 5.542,99 11.085,98 1.750 2.250 5.500 11.000

V. In cazul 
proiectelor de 
acte
normative 
care transpun 
legislatie

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest domeniu.
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comunitara 
sau creaza 
cadrul pentru 
aplicarea 
directa 
acesteia

a

2.SchimbSri
preconizate

Modificarile aduse anexei nr. 2 la Ordonanta Guvemului nr. 15/2002, urmaresc 
actualizarea cuantumului amenzilor contraven^ionale aplicabile utilizatorilor 
pentru lispa rovinietei valabile. 

S.Alte
informatii

Nu au fost identificate.

Sec^iunea 3.
Impactui socio-economic al proiectului de act normativ

l.Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

V. Impactui asupra mediului 
concurenjial §i domeniul ajutoarelor 
de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

2.1mpactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

12 Impactui asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

2^ Impactui asupra mtreprinderilor 
mici mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

3.Impactui social Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

4.1mpactul asupra mediului
5.Alte informatii Nu au fost identificate.

Sec^iunea 4.
Impactui financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 
___________pentru anul curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani)___________

- mii lei -
Media 

pe 5 aniIndicatori Urmatorii 4 aniAnul curent

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care;
a) buget de stat, din acesta:

^V(i) impozit pe profit
7^ 4"(ii) impozit pe venit

-Jb) bugete locale:
— —(i) impozit pe profit
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c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) contributii de asigurari
2. Modified! ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
c) bugetul asigur^ilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor veniturilor 
§i/sau cheltuielilor bugetare
Alte informajii Nu au fost identificate.

Sec|iunea 5.
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

l.Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozitii.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

V , Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legisla{ia in domeniul 
achizitiilor publice

Proiectul de act normativ nuC^e^^m^a^'^ 
acest domeniu. /

■fi € ■■ ■1
/;
DProiectul de act normativ niff^se-refe^a-j'a;2. Conformitatea proiectului de act
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normativ cu legisla^ia comunitara m 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare

acest domeniu.

3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

4. Hotarari al Curtii de Justi^ie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

5. Alte acte normative §i/sau 
documente Internationale din care 
decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sectiunea 6.
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectuiui de act normativ

Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii neguvemamentale, 
institute de cercetare §i alte organisme 
implicate. 

1. Proiectul de act normativ a fost afi^at 
pe site-ul Ministerului Transporturilor 
§i Infrastructurii.

Fundamentarea alegerii organizatiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum §i a 
modului in care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectul 
proiectuiui de act normativ

2.

Consult^ile organizate cu autoritatile 
administratiei publice locale, in situatia in 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii Guvemului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administratiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

3. Proiectul de act normativ a fost supus 
consultarii de catre structurile 
asociative ale administratiei publice 
locale.

4. Consultarile desfa^urate in cadrul 
comisiilor interministeriale, in conformitate 
cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 750/ 
2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se refera 
la acest domeniu.

5. Informatii privind avizarea de catre
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat
de Consiliul Legislativ prin avi^l_nr. 
304/2022.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.
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Sec^iunea 7.
Activitafi de informare publica privind elaborarea implementarea proiectului

de act normativ

1. Informarea societa^ii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ.

Proiectul prezentului act normativ a 
indeplinit procedura prev^uta de Legea 
nr. 52/2003 privind transparen^a 
decizionala in administra^ia publica, 
republicata.

2. Informarea societalii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementmi 
proiectului de act normativ, precum ^i 
efectele asupra sanata^ii §i securita{ii 
cetajenilor sau diversita^ii biologice.

Proiectul de act normativ nu produce 
impact asupra mediului.

3. Alte informatii Nu au fost identificate.

Secfiunea 8.
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administrajiei publice 
centrale §i/sau locale - infiintarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenjelor instituliilor existente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

2. Alte informatii Nu au fost identificate.
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Faja de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea 
anexei nr. 2 la Ordonanta Guvemului nr. 15/2002 privind aplicarea tariflilui de 
utilizare si a tarifului de trecere pe rejeaua de drumuri nationale din Romania, pe care 
il supunem Parlamentului spre adoptare, cu procedura de urgenja prevtoita la art. 76 
alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.

UCA
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Anexa
(Anexa nr. 2 la Ordonanta Guvemului nr. 15/2002)

CUANTUMUL
amenzii contraventionale aplicabile utilizatorilor in cazul lipsei rovinietei valabile

Cuantumul amenzii contraventionale 
(lei)Tipul vehiculului

MaximMinim
550275AutoturismeA

1.900Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mica sau 
egala cu 3,5 tone_____________________________
Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 
3,5 tone si mai mica sau egalS cu 7,5 tone

950B

6.2003.100C

Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 
7,5 tone si mai mica decat 12,0 tone______________
Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau 
egala cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

11.0005.500D

7.100 14.200
E

Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau 
egala cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)_____
Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri 
pe scaune (inclusiv conducatorul auto) si maximum 23 
de locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

23.80011.900F

6.2003.100
G

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de 
locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)______

5.500 11.000H

1
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