
Parlamentul României

Nr.             din              2008

Către : Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 

In atenţia : Domnului Nicolae Văcăroiu, Preşedintele Senatului şi

        Domnului  Bogdan  Olteanu,  Preşedintele  Camerei 

Deputaţilor

Domnule Preşedinte,

Subsemnaţii  deputaţi  şi  senatori,  menţionaţi  în  anexele  la 

prezenta moţiune de cenzură , membri ai Camerei Deputaţilor şi ai 

Senatului în legislatura 2004 – 2008, în temeiul prevederilor art.113 

din  Constituţie  şi  ale  prevederilor  art.78  -  81  din  Regulamentul 

şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, vă înaintăm 

prezenta  moţiune  de  cenzură  denumită „Tăriceanu,  dă  banii 
înapoi!”.



Conform prevederilor  art.113 din  Constituţie  şi  ale  art.78 din 

Regulamentul  mai sus citat,  moţiunea de cenzură se iniţiază de o 

pătrime din numărul deputaţilor şi al senatorilor. In prezent, numărul 

deputaţilor şi al senatorilor este de 467 şi, prin urmare, numărul de 

semnături necesar pentru iniţierea moţiunii de cenzură este de 117.

Vă  rugăm  să  dispuneţi  măsurile  necesare  în  vederea 

declanşării procedurii pentru dezbaterea şi  votarea acesteia.

Lider  Grup  PD-L Senat,           Lider  Grup  PD-L  Camera 

Deputaţilor,

                 Nicolae Ioţcu                               Cristian Rădulescu

   



MOŢIUNEA DE CENZURĂ

“Tăriceanu, dă banii înapoi !”

Doamnelor şi domnilor deputaţi si senatori,

Parlamentarii Partidului Democrat Liberal va prezintă o moţiune 

de cenzura prin care vă solicită un vot pentru retragerea încrederii, cu 

care  a  fost  investit   Guvernul  Tăriceanu  II,  care  acum,  sfidează 

Parlamentul  Romaniei,  ignoră  voinţa  cetăţenilor  acestei  ţări  si  nu 

respectă reglementările Uniunii Europene.

Doamnelor şi domnilor,

Tot  cursul  evenimentelor,  de  la  adoptarea  moţiunii  simple 

“Anulaţi taxa de primă înmatriculare !” de către Camera Deputaţilor, 

indică faptul că Executivul nu a întreprins niciun demers în direcţia 

indicată de acest document. Nu este prima oara cănd aceste Guvern 

ignoră vocea Parlamentului,  in  sensul  că  a  mai  existat  o  moţiune 

simpla adoptată în 2007, ale cărei cerinţe nu au fost implementate de 

Guvern.



Doamnelor si domnilor Parlementari,

Despre taxa auto s-a vorbit foarte mult. Si în presă,  dar şi în 

Parlament. Am vorbit  mult despre arborele ei genealogic, dar prea 

puţin  despre  ceea  ce  înseamna  ea  pentru  cetăţeanul  romăn  şi 

interesul acestuia. Si atunci cetăţeanul romăn a vorbit el, a semnat 

petiţii  si  si-a  facut  auzită  vocea  nu  numai  la  Bucureşti,  dar  si  la 

Bruxelles. Românul ne-a spus că nu vrea această taxa atat de haotic 

si arbitrar reglementată. Românul ne-a spus că işi vrea banii înapoi. 

Dincolo  de  perdeaua de  fum a  aşa-zisei  preocupări  subite  pentru 

mediu a Guvernului Tăriceanu II ,  preocupare demonstrată doar la 

încasarile  făcute  in  numele  unei  cauze  nobile  si  nu  in  ceea  ce 

priveşte cheltuielile făcute pentru protecţia mediului, cetăţenii români 

au  văzut  adevărul:  un  Guvern  dispus  să  facă  orice  pentru  a-şi 

satisface interesele clientelare si mai nimic pentru populaţia ale cărei 

interese  ar  trebui  să  le  servească.  Un  Guvern  care  între  timp  a 

recidivat şi cu încercarea ministrului Păcuraru de a scoate bani din 

cadourile copiilor, ajutoarele de deces, cadourile salariaţilor şi banii 

primiţi la ieşirea la pensie. 

Doamnelor si domnilor colegi,

Nu vă lăsati înşelati  de vorbele frumoase si pretextele nobile 

folosite de actualul Guvern. Singurul scop al acestuia este sa taxeze 

românul pentru orice şi in orice formă, sperand că astfel vor putea 

ascunde  haosul  financiar,  in  care  au  aruncat  România  prin 

incapacitatea  devenită  notorie  de  a  administra  eficient  resursele 

financiare  ale  ţării.   Guvernul  Tariceanu  II  este  un  Guvern  care, 



pentru  a-şi  apăra  propriile  interese  ignora  si  vocea  cetăţenilor  şi 

voinţa  Parlamentului.  De  aceea,  astazi  noi   cei  ce  am  aprobat 

moţiunea simplă privind taxa auto trebuie să-i spunem înca o data : 

“Tăriceanu, da banii inapoi !”

I. In data de 19 februarie 2008, Camera Deputatilor hotăra 
prin  adoptarea  moţiunii  simple  ”Anulati  taxa  de  prima 
inmatriculare !” eliminarea taxei auto si returnarea banilor către 
cetăţenii îndreptăţiţi

Moţiunea simplă „Anulaţi taxa de primă înmatriculare” , iniţiată 

de deputaţi ai Grupului parlamentar ale Partidului Democrat Liberal 

din Camera Deputaţilor, în condiţiile art.112 din Constituţie şi ale art.

158 – 164 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a fost dezbătută în 

zilele de 18 şi 19 februarie 2008 şi aprobată  prin Hotărâre a Camerei 

Deputaţilor  pe  data  de  19  februarie  2008.  O  dată  cu  aprobarea 

moţiunii simple respective au fost aprobate şi propunerile cuprinse în 

textul acesteia, şi anume: eliminarea taxei de primă înmatriculare şi 

restituirea  de  către  Ministerul   Economiei  şi  Finanţelor  către 

persoanele fizice şi juridice îndreptăţite a sumelor încasate prin plata 

taxei  de  primă  înmatriculare  pentru  autoturisme   şi  autovehicule, 

până la data de 31 decembrie 2008, prin procedură administrativă.

Formularea moţiunii simple a fost determinată de:



• Nemulţumirile manifestate de un număr foarte mare de cetăţeni 

faţă de taxa de primă înmatriculare, ceea ce  a avut drept efect 

luări de poziţie din partea multor lideri politici şi nu numai, dar 

mai important formularea unui număr foarte mare de acţiuni în 

justiţie, acţiuni care au fost admise pe fond, unele definitiv şi 

irevocabil,  iar  statul  obligat  la  restituirea  taxelor  de  primă 

înmatriculare deja plătite.

• Faptul ca introducerea acestei taxe speciale contravine art.90 

din  Tratatul  Comunitatii  Europene  şi  a  Directivei  europene 

referitoare  la  libera  circulaţie  a  mărfurilor  şi  serviciilor, 

aplicabile şi României, imediat după aderarea sa la Uniunea 

Europeană, care a avut loc pe data de 1 ianuarie 2007. Potrivit 

practicii  constante  a  Curţii  de  Justiţie  a  Uniunii  Europene  , 

apărută chiar din anii 1963 şi 1964, actele Uniunii sunt direct 

aplicabile  într-un  stat  membru,  cum  este  şi  România  şi  au 

prioritate faţă de legislaţia internă ( naţională). Ignorarea unor 

asemenea prevederi din Tratatul CE şi a practicii constante a 

Curţii  de Justiţie de la Luxemburg,  semnalată Guvernului de 

către  comisarul  pentru  probleme  economice  din  cadrul 

Comisiei Europene Laszlo Kovacs, a avut drept consecinţă, la 

nivel european, declanşarea, de către Comisia europeană, a 

procedurii de infringement, cu cele două etape ale sale. O dată 

sesizată  Curtea  de  la  Luxemburg,  aceasta  va putea  admite 

sesizarea Comisiei  Europene şi,  ca urmare,  statul  român va 

putea fi  obligat  să ia  exact  măsurile  prevăzute în  Hotărârea 

Camerei  Deputaţilor  din 19 februarie  2008 pentru aprobarea 

moţiunii  simple  “Anulaţi taxa de primă înmatriculare !”  şi,  în 



plus, să plătească o amendă consistentă. Intrebarea care se 

poate  pune  este  cine  va  plăti  amenda,  la  care  ar  putea  fi 

obligat Statul Român, datorită încăpăţînîrii Guvernului de a nu 

se conforma actelor  Uniunii   Europene, dorinţelor  cetăţenilor 

români şi Hotărârii Camerei Deputaţilor ?  Răspunsul este că 

amenda se suportă din Bugetul naţional, deci practic de fiecare 

cetăţean în parte. Dar exista ţi o altă soluţie care ar fi în acord 

cu un principiu acceptat de toate sistemele de drept ale statelor 

lumii, si anume acela ca fiecare răspunde pentru faptele sale. 

Ca urmare, nu cetăţenii, ci membrii Guvernului ar trebui să fie 

solidari şi în răspunderea pentru această potenţială amendă şi 

să-o plătească.

• Taxa este discriminatorie şi introduce un tratament preferenţial 

pentru unii producători şi importatori.

• Nivelul taxei speciale este unul foarte ridicat, raportat la nivelul 

de trai din România.

• Taxa speciala de prima înmatriculare nu este o taxa de mediu 

şi nu respectă principiul „poluatorul plăteşte”.

II. Solicitările moţiunii simple sunt obligatorii pentru Guvern

Aprobarea  de  către  Camera  Deputaţilor  a  moţiunii  simple 

formulată de deputaţii  Partidului Democrat Liberal a reprezentat un 

vot dat in favoarea acelor români obligaţi să suporte taxe nedrepte şi 

are drept consecinţă obligaţia Guvernului de a lua, imediat, măsurile 

cuprinse în conţinutul moţiunii în cauză. In acest sens, s-a pronunţat 

şi Curtea Constituţională prin Decizia nr.148 din 21 februarie 2007, 



publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.162 din 7 martie 

2007. Potrivit deciziei mai sus citate, conformă de altfel prevederilor 

art.164 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în cazul aprobării unei 

moţiuni  simple,  Guvernul  şi  organele  administraţiei  publice  sunt 

obligate să ţină seama de conţinutul moţiunii simple şi să acţioneze în 

sensul  poziţiei  exprimate  de  Cameră,  în  vedere  remedierii 

deficienţelor  semnalate,  cu  excepţia  măsurilor  cu  caracter 

organizatoric. Desigur că, moţiunea simplă în cauză nu conţine nici o 

măsură cu caracter organizatoric şi, pe cale de consecinţă, Guvernul 

era obligat să ia toate măsurile, ca imediat, să aplice cele aprobate 

de Cameră, ceea ce nu a făcut şi, se pare că nici nu are de gând să o 

facă.  De  altfel,  memorandumul  cu  privire  la  taxa  auto  adoptat  în 

Guvern pe 20 februarie 2008, la doar o zi de la adoptarea Hotărârii 

Parlamentului, prevede în mod expres încălcarea acestei hotărâri prin 

nereturnarea banilor către cei îndreptăţiţi. Acest memorandum este o 

exemplificare  a  atitudinii  sfidătoare  a  Guvernului  atât  faţă  de 

Parlamentul  României,  dar  si  fata  de  cetăţenii  români.   Cu  alte 

cuvinte, Guvernul a ignorat şi ignoră în continuare măsurile prevăzute 

în Hotărârea Camerei Deputaţilor din 19 februarie 2008 prin care s-a 

aprobat moţiunea simplă a deputaţilor Partidului Democrat Liberal.  

Faţă  de  gravitatea  situaţiei,  determinată  de  nemulţumirile  în 

masă exprimate de  cetăţenii români şi de faptul că adoptarea taxei 

de primă înmatriculare încalcă prevederile  art.90 din Tratatul  CE , 

care este aplicabil în mod direct şi prioritar faţă de legislaţia internă 

(naţională)  în  România,  ceea ce a  făcut  ca  Guvernul  să apară în 

opoziţie  cu interesele naţionale,  nu se poate susţine că atitudinea 

Guvernului nu ar avea gravitatea necesară pentru a atrage adoptarea 



unei  moţiuni  de  cenzură.  Din  contră,  chiar  unică,  atitudinea 

Guvernului  de  încălcare  a  Hotărârii  Camerei  Deputaţilor  din  19 

februarie  2008,  a  creat  o  situaţie  gravă  şi  de  nesuportat  pentru 

cetăţenii români, în condiţiile în care fiscalitatea a crescut foarte mult, 

creştere  determinată  de  necesitatea  asigurării  veniturilor  pentru 

acoperirea unor cheltuieli bugetare nefundamentate. Ce poate fi mai 

grav decât nesocotirea şi  încălcarea prevederilor art.61 alin.(1) din 

Constituţie şi  a voinţei  naţiunii,  exprimată de organul  reprezentativ 

suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.  O 

asemenea  idee  rezultă  din  cea  mai  recentă  Decizie  a  Curţii 

Constituţionale  nr.98  din  7  februarie  2008,  publicată  în  Monitorul 

Oficial  al  României  Partea I  nr.140 din  22 februarie  2008,  potrivit 

căreia Hotărârea organului reprezentativ suprem al poporului român 

este  un  act  obligatoriu.  Guvernul  nu  poate  să  nu  se  supună 

hotărârilor  Parlamentului,  decât  încălcând în mod grav Constituţia, 

faptă care poate şi  trebuie să atragă sancţionarea Guvernului  prin 

formularea unei moţiuni de cenzură, perfect adoptabilă.

III. Comisia Europeana prin comisarul Laszlo Kovacs reafirmă
 pe  21  februarie  2008   necesitatea  ca  banii  sa  fie  returnaţi 
cetăţenilor

„O soluţie trebuie sa găsească România şi în a returna banii celor 

care au plătit până acum taxa.” Dând exemplul Ungariei, care a avut 

aceeaşi  problemă  şi  unde  guvernul  a  returnat  plătitorilor  banii  pe 

taxa,  Kovacs  a  spus  că  le-a  transmis  autorităţilor  de  la  Bucureşti 

mesajul  clar  că  banii  trebuie  daţi  înapoi.  



De fiecare dată când am vorbit cu oficialii români, le-am spus că dacă 

sunt încasate taxe nejustificat, ele trebuie plătite înapoi. Si dacă nu 

este găsită o soluţie, atunci Curtea Europeana de Justiţie va trebui să 

ia  o  decizie.  Si  va  decide  returnarea  banilor  de  către  Guvernul 

României",  este  poziţia  fără  echivoc  a  comisarului  european.  

Comisarul european subliniază că până la adoptarea noii formule a 

taxei de prima înmatriculare, "trebuie aplicate vechile reguli, dar asta 

va  creste  suma  din  taxa  colectată  nejustificat  şi  pe  care  trebuie 

Guvernul sa o dea înapoi". 

Partidul Democrat Liberal îşi manifestă uimirea că în România 

anului 2008 mai pot funcţiona mecanisme de tip medieval, prin care 

proasta gestiune a banului public este compensată prin impunerea 

unor dări injuste care golesc buzunarele cetăţenilor. Avem nu numai 

dovada lipsei de profesionalism a guvernanţilor, dar si o probă clară 

ca politica liberală promisă de echipa Tăriceanu II  este o culme a 

politicii fiscale haotice practicată de actualul cabinet.

In  aceste  condiţii,  punerea  în  aplicare  a  Hotărârii  Camerei 

Deputaţilor din 19 februarie 2008, presupune cu necesitate aprobarea 

moţiunii de cenzură   “TARICEANU, DA BANII INAPOI !” ,prin care sa 

se  retragă  încrederea  acordata  Guvernului  Tăriceanu  II  şi  să 

deschidă calea înlocuirii  sale  cu un alt  guvern ,  care  să respecte 

Constituţia, Parlamentul şi hotărârile acestuia, dar care sa respecte 

mai presus de orice cetăţenii României.

Stimati colegi parlamentari,



Acesta  este  momentul  in  care  se  va  vedea  cui  ii  pasă  de 

exigenţele  cetăţenilor.  Prin  atitudinea  sa  Guvernul  sfidează  

Parlamentul României, practic ne sfidează pe noi toţi şi pe cei care 

ne-au trimis aici. Acest Guvern si toate cele care vor urma trebuie să 

respecte  Constituţia,  care  plasează  Executivul  sub  controlul  

Legislativului. Votaţi moţiunea de cenzura si  fiţi  alături  de cetăţenii  

cărora urmează să le cerem din nou votul.
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