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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2009 privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule, trimis pentru examinare pe fond, Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisiei pentru industrii şi servicii, cu adresa Biroului Permanent nr. PLx 201 
din 18 martie 2009 . 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 

 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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RAPORT  COMUN 
 

asupra proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 
 

 
 
Cu adresa nr. PLx 201 din 18 martie 2009, Biroul Permanent conform art.95  

şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat în procedură de 
urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii şi servicii cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 

Prezentul proiect de Lege are  ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule, cu modificările ulterioare şi stabilirea unor măsuri referitoare la 
înmatricularea autovehiculelor achiziţionate înainte de data de 15 decembrie 2008, 
precum şi diminuarea cuantumului taxei pe poluare actuale cu o treime şi restituirea, la 
cerere, a diferenţei dintre cuantumul taxei plătite şi cea stabilită prin prezentul proiect. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul favorabil al  Consiliului 
Legislativ, Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic   . 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 16 martie 
2009. 

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

In raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 



La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în conformitate cu prevederile 
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea  Ministerului Mediului şi 
Pădurilor domnul Anton Marin – secretar de stat, doamna Baldovin Monalisa şi domnul 
Adrian Chesaru – consilier, iar din partea Ministerul Finanţelor Publice domnul Drăgan 
Cătălin Marius – consilier. 

In urma dezbaterii proiectul de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în şedinţa Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci din data de 28.04.2009 şi în şedinţa Comisiei pentru 
industrii şi servicii din data de 17 noiembrie 2010, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună spre dezbatere şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 

SECRETAR, 
 

Mircea Marin 
 
 
 
 
 
 

Sef serviciu, 
Consilier parlamentar  Gica Roşu 
 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar  Ene Giorgiana 

Întocmit, 
Consilier parlamentar  Ioan Bivolaru 
 

 
 


