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ORDIN nr.
privind abrogarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului finanțelor
publice nr. 490/407/2013 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,
precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

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. 10, alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi ministrul finanțelor publice
emit prezentul ordin.
ART. I La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și
schimbărilor climatice și al ministrului finanțelor publice nr. 490/407/2013 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, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată
prin hotărâri definitive şi irevocabile, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 29 martie 2013.
ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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