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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   
Comisia pentru,                    Comisia juridică                  Comisia pentru transporturi 
buget, finanțe și bănci        de disciplină şi imunităţi       şi infrastructură 
Nr.4c-2/292/2016                   Nr.4c-11/585/2016                Nr.4c-26/82/2016 
 

                                                                                    Bucureşti, 27.03.2017 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 

timbrul de mediu pentru autovehicule cu care Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PLx.201/2016. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

   

      

               PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                           
 

              Leonardo Badea               Eugen Nicolicea              Lucian Nicolae Bode
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      Pl.x201/2016                                                                                                                

 
 
 

Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ. 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci ,  Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, cu 

dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule , transmis 

cu adresa nr. Pl.x 201/2016 din 20 aprilie 2016  şi înregistrat la comisii sub nr.4c-2/292, 

nr.4c-11/244, respectiv nr.4c-26/138/2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera decizională 

pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12 aprilie 

2016. 
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Guvernul, prin punctul său de vedere cu nr.1116/06.03.2017, nu susține 

adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia pentru mediu și ec hilibru ecologic, în şedinţa din data de 10 mai 

2016 a avizat favorabil propunerea legislativă, aviz cu nr. 4c-27/355. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013, în sensul transformării 

timbrului de mediu într-un impozit anual din a cărui valoare, 70 % se va vira în contul 

Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru finanţarea programelor derulate de această 

instituţie, iar 30 % va reveni bugetelor locale, fiind simplificată procedura de plată şi 

formula de calcul a acestei taxe, care devine suportabilă pentru contribuabili şi echitabilă 

în raport cu gradul de poluare şi cu bugetele din care se suportă costurile acesteia. 

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

Deputaţilor, republicat, cele trei comisii au dezbătut propunerea legislativă şi 

documentele conexe în şedinţe separate. Astfel, Comisia pentru buget,finanțe și bănci în 

şedinţa din 22 februarie 2017, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 

01 noiembrie 2016, iar membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa 

din 17 ianuarie 2017. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au fost prezenţi 21 deputaţi 

din totalul de 25 de membri ai comisiei, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, din totalul de 25 deputaţi membri ai comisiei, deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă, iar la lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au 

fost prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 17 membri ai comisiei. 

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de invitaţi 

reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Mediului.    

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 

pentru autovehicule, întrucât Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind 
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timbrul de mediu pentru autovehicule a fost deja abrogată prin art. XII din Legea nr.1 din 

6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

   
 

 
             PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                           

 
           Leonardo Badea               Eugen Nicolicea               Lucian Nicolae Bode                                          
 
 
 
                                     
 
 
              SECRETAR,                        SECRETAR,                      SECRETAR, 
 
 Marilen- Gabriel Pirtea         Costel Neculai Dunava             Marius Bodea 

 
 
 
 
 
 
 
 

Șef serviciu,  Giorgiana Ene                                            Consilier parlamentar, Niculina Badea                                                                                                
Consultant parlamentar, Cristina Dicu                                                                 Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor                                                                  


