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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

București, 11.10.2022 
                                                                                  Nr. 4c-8/498                         

 
AVIZ  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2022 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 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost 

sesizată spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2022 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 506/2022 

şi înregistrat cu nr. 4c-8/476 din 27 septembrie 2022.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 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, prin 

stabilirea unui termen de restituire de 5 ani, calculat de la data intrării în vigoare a proiectului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 19 

septembrie 2022. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 738/28.06.2022, avizează favorabil proiectul de lege cu observații 

și propuneri. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 3893/27.06.2022, avizează favorabil proiectul de lege.. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 11 

octombrie 2022.  
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În urma examinării, deputații prezenți au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă 

a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2022 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. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

Mircea FECHET 

 

 

 

Expert parlamentar, 
Andreea-Larisa Vlasin 


