
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
    CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

                                                                                                                       
 

Către, 
 

BIROUL PERMANENT 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017 pentru 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 

PL-x 311/2017 în data de 3 octombrie 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-11/883 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

4c-2/903 

Comisia pentru  
transporturi şi 
infrastructură 

4c-26/141 
 
 

Bucureşti, 29 mai 2018 
    PL-x 311/2017 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
    CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

                                                                                                                        

 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 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 pentru aprobarea 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 311 din 3 octombrie 2017 

şi înregistrat cu nr. 4c-11/883, cu nr. 4c-2/903 şi, respectiv cu nr. 4c-26/141 din 4 

octombrie 2017. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa 

din data de 26 septembrie 2017. 

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

4c-2/903 
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şi infrastructură 
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Bucureşti, 29 mai 2018 
       PL-x 311/2017 
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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. 636 din 4 august 2017, a avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în data de 17 octombrie 2017, a 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare restituirea pe cale administrativă, la 

cerere, a 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, actualizate cu dobânda prevăzută de Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, calculată de la momentul achitării taxei 

până la momentul restituirii efective. De asemenea, se propune ca dreptul de a cere 

restituirea să se nască la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent 

de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de restituire să fie depuse până la data de 

31.08.2018, sub sancţiunea decăderii. Cererea de restituire se soluţionează prin decizie 

emisă de organul fiscal central competent, potrivit art.77 din Legea nr.207/2015 şi se 

comunică contribuabilului.  

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 Ministerului Finanţelor Publice. 

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. 
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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 28 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 pentru aprobarea 

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           
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