
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
    CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

                                                                                                                      
 

Către, 
BIROUL PERMANENT 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2017 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea 
sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe 
poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, trimis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 
Transporturi şi infrastructură, cu adresa nr. PL-x 449 din 13 noiembrie 2017 şi 
înregistrat cu nr.4c-11/1083, 4c-2/1107, respectiv cu nr. 4c-26/178 din 14 noiembrie 
2017. 

În raport cu obiectul si conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
                     
       PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE, 

    
  Eugen NICOLICEA            Marius-Constantin BUDĂI        Lucian Nicolae BODE 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

4c-11/1083 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

4c-2/1107 

Comisia pentru  transporturi şi 
infrastructură 

4c-26/178 
 
               Bucureşti, 29 mai 2018 

 PL-x 449/2017 
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RAPORT COMUN 
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru 

autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru 

autovehicule 
 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgenţă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind 

restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa 

pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, trimis cu adresa nr. PL-x 449 din 

13 noiembrie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/1083, cu nr.4c-2/1107 şi, respectiv cu nr. 

4c-26/178 din 14 noiembrie 2017. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 

şedinţa din data de 7 noiembrie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 

art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr. 778 din 28 septembrie 2017, a 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în data de 28 noiembrie 2017, a 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.52/2017, în scopul clarificării unor aspecte legate de procedura 

de restituire a taxelor prevăzute de respectivul act normativ şi pentru evitarea unor 

blocaje în procesul de restituire a sumelor. Astfel, proiectul de lege prevede modalitatea 

de lucru în două situaţii de excepţie: lipsa actului doveditor al plăţii pe care trebuie să-l 

anexeze contribuabilul, situaţie în care organul fiscal central efectuează verificarea 

existenţei acestuia în baza de date, precum şi situaţia în care autovehiculul pentru care s-

a plătit taxa nu a fost înmatriculat de către plătitor, în acest caz contribuabilul nu trebuie 

să anexeze copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. De 

asemenea, se prevăd şi termenele în care se restituie sumele stabilite prin hotărâri 

judecătoreşti definitive, atât în cazul taxelor, cât şi în cazul timbrului de mediu.  

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. La 

întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei pentru mediu şi 

echilibru ecologic. 

La dezbaterile acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi ai Ministerului Finanţelor Publice. 
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La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din data de 15 mai 2018 şi-au 

înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 25 de membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 23 mai 2018. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr 

de 18 deputaţi, din totalul de 19 de membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat şi dezbătut 

proiectul de lege în şedinţa din data de 29 mai 2018.  La lucrările comisiei, deputaţii au 

fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor trei 

comisii prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială 

pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, 

în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,                         PREŞEDINTE, 
       Eugen NICOLICEA            Marius-Constantin BUDĂI          Lucian Nicolae BODE 

 

 

              SECRETAR,                         SECRETAR,                              SECRETAR,                              
   Aida-Cristina CĂRUCERU           Marilen – Gabriel PIRTEA               Marius BODEA 

 

 
 
 

Şef serviciu, Giorgiana Ene 
 
 

           Consilier parlamentar,                                    Expert parlamentar,                                Consilier parlamentar,                                    

                Andreea Sârbu               Cristina Dicu                                        Iulia Ioana Mircea 


		2018-06-04T10:03:15+0300
	Florica Manole




