
 
Modificări ale OUG nr. 8/2014, articolul 15 cu privire la plata sumelor 

prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de 

la autovehicule 
devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015 

 
 

Cererile de restituire reprezentând sume câştigate în instanţă ale contribuabililor având 
ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii 
până la data de 31 decembrie 2015 se soluţionează, conform prevederilor OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata se va 
efectua pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, 
conform graficului stabilit de autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze 
restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente 
sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz. 

 
 

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 8 / 2014 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi alte măsuri fiscal-bugetare 
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 151 din 
28.02.2014 

 

ORDONANŢĂ   Nr. 26 din 19 /2015 
privind modificarea art. XV alin. (2) din OUG 
nr. 8/2014 Publicată în: Monitorul Oficial nr. 
639 din 21.08.2015 

  ART. XV 
    (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei 
pe poluare pentru autovehicule şi a taxei 
pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule, dobânzile calculate până la data 
plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, 
precum şi alte sume stabilite de instanţele 
judecătoreşti, devenite executorii până la data 
de 31 decembrie 2015, se va realiza pe 
parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în 
fiecare an a 20% din valoarea acestora. 
    (2) Cererile de restituire ale contribuabililor 
prevăzuţi la alin. (1) se soluţionează, conform 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 45 de zile de la 
înregistrare, iar plata tranşelor anuale se 
efectuează conform graficului stabilit de 

Administraţia Fondului pentru Mediu 
 
 

ARTICOL UNIC 
    Alineatul (2) al articolului XV din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
197/2015, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "(2) Cererile de restituire ale contribuabililor 
prevăzuţi la alin. (1) se soluţionează, conform 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în termen de 45 de zile de la 
înregistrare, iar plata tranşelor anuale se 
efectuează conform graficului stabilit de 
autoritatea obligată prin hotărâre 
judecătorească să efectueze restituirea, 
respectiv Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală prin organele fiscale competente sau 
Administraţia Fondului pentru Mediu, după 
caz." 

Notă: prevederile art. XV alin. (2) din OUG nr. 8/2014, coroborate cu cele ale Ordinului comun 
nr. nr. 365/741/2014 se aplică pentru restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule astfel cum au fost stabilite prin horărârile 

judecătoreşti devenite executorii până la data de 31.12.2015, indiferent dacă restituirea sumelor 
se efectuează înainte sau după această dată. 

 



 


