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                                                                                   Bucureşti, 28.11.2017 

                                                                     Nr.4c-27/877 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă 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 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernulu i 
nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă 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. 
449/2017 din 13 noiembrie 2017 și înregistrat cu nr.4c-27/838/15 noiembrie 
2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din 7 noiembrie 2017.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificarile și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră  
decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 28 
noiembrie 2017. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea 
Ordonanţei de urgentă 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. 
 

 
 
Consilier parlamentar,  
Alina Alexandriuc

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
ION CUPĂ  PETRU FARAGO  
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