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AVIZ 

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, 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre 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, trimis cu adresa nr. PL-x630 din 30 
septembrie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
pentru aprobarea ordonanţei în şedinţa din 28 septembrie 2015.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră  Decizională.  

Proiectul de ordonanţă 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. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 
14 octombrie 2015.    

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.916 din 
26 octombrie 2015.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

 
              PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 

  CARMEN ILEANA MOLDOVAN                                       VASILE DANIEL SUCIU 
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