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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

   
        Comisia pentru buget,                                      Comisia pentru transporturi          
              finanţe şi bănci                                                         şi infrastructură                                                      
               Nr.4c-2/242                                                                Nr.4c-26/175/2015 

  
                                                                                                   Bucureşti, 11.10.2017 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea 

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

autovehicule, cu care Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  și Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, transmis cu adresa Plx.630/2015. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare.   

 

      

                           PREŞEDINTE,                                     PREŞEDINTE,                                           
 

                             Viorel Ştefan                                     Lucian Nicolae Bode                                    
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  Parlamentul României 

  Camera Deputaţilor 
 

        Comisia pentru buget,                                           Comisia pentru transporturi          
               finanţe şi bănci                                                                      şi infrastructură                                                      
                  Nr.4c-2/242                                                                                                                       Nr.4c-26/175/2015 
  

                                                                                                                                      Bucureşti, 11.10.2017 
 

      Plx 630/2015                                                                                                               
 
 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost 

sesizate în fond, pentru dezbatere şi avizare cu  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 

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

autovehicule, transmis cu adresa nr. Pl.x 630/2015 din 30 septembrie 2015 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-2/242, 

respectiv nr.4c-26/175/2015. 
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 În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, camera decizională pentru 

acest proiect de Lege este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 septembrie 2015. 

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul nr.916 din 26 august 2015. 

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi de Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, cu avizele 4c-11/1156 din 2 octombrie 2015, respectiv 4c-27/261 din 15 octombrie 2015. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.37/2014, în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pentru 

evitarea declanşării unei posibile acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru ce-i revin României în 

cadrul procesului de post-aderare. 

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

completările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de Lege şi documentele conexe în şedinţe separate. 

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

completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de Lege după cum urmează: Comisia pentru buget,finanţe şi 

bănci în şedinţa din 22 februarie 2017 iar membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 11 

octombrie 2017. 

La lucrările Comisiei pentru buget,finanţe şi bănci  au fost prezenți 21 deputați din totalul de 25 membri ai 

comisiei iar la lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 19  deputaţi, din totalul de  19 

membri ai comisiei. 

Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai 
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Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanţelor Publice, Administraţiei Fondulului  de Mediu şi Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au decis, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu amendamentul admis prezentat 

în anexă. 

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

 

 

   
 

                     PREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE,                                           
 

                       Viorel Ştefan                                   Lucian Nicolae Bode                                         
 
 
 
 
 
 
                     SECRETAR,                                                   SECRETAR, 
 
                  Marilen- Gabriel Pirtea                                                       Bodea Marius 
 
 
 
 
 



 4 

 
ANEXA 1 

 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
 
 

Nr 
crt. 

Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului propus 

1 Titlul legii 
L E G E 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.40/2015 pentru modificarea şi 

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

mediu pentru autovehicule 
 

 
L E G E 

privind respingerea Ordonanţei  Guvernului 
nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 

autovehicule 
 

Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru 
autovehicule a fost deja 
abrogată prin art. XII din 
LEGEA nr.1 din 6 ianuarie 2017 
privind eliminarea unor taxe şi 
tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative. 

 
 


