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 ORDIN  
pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive 
 
 
 

 Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale art. 11 alin. (3) din 
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul dispoziţiilor art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală emit prezentul ordin. 

 
 Art. 1.  Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 
12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin 
hotărâri definitive , prevăzută în anexa nr. 1. 
         
 Art. 2. Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

a)  cerere de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările 
ulterioare,, prevăzută în anexa nr. 2; 

b) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive, 
prevăzută în anexa nr. 3; 

c) referat privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în 
anexa nr. 4; 

d) decizie de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin 
hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 5; 

e) proces-verbal privind actualizarea sumelor reprezentând  taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii 
integrale, prevăzut în anexa nr. 6; 



f) graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, prevăzut în anexa nr. 7; 
g) borderou privind programarea plăţii sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, 
prevăzut în anexa nr. 8; 

h) decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 9; 
i) notă privind restituirea unor sume, prevăzută în anexa nr. 10; 
j) decizie de respingere a cererii de restituire,  prevăzută în anexa nr. 11; 
k) evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 12; 
l) cerere de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale 

pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a 
timbrului, prevăzută în anexa nr. 13; 

 m) adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în 
anexa nr. 14. 
     
 Art. 3. Anexele nr. 1 – 14  fac parte integrantă din prezentul ordin. 
  
     Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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