
Banii inapoi pentru taxa auto
Senatorii au decis ieri abrogarea taxei auto si returnarea banilor catre cetatenii care deja au achitat-o
 Senatorii sibieni Ilie Stoica (PNL), Nicolae Neagu (PD-L) si Viorel Arcas (PSD) au dezbatut problema
si in functie de partid, fiecare isi sustine clauza. Arcas si Neagu sunt pro, Stoica este contra. Plenul
Senatului, in calitate de prima camera sesizata, a decis marti, cu 45 de voturi pentru, sase impotriva si o
abtinere, abrogarea articolelor din Codul Fiscal referitoare la taxa speciala pentru autoturisme si
autovehicule, ca si restituirea sumelor deja incasate. Senatul nu este insa camera decizionala, asa ca pana
la restituirea banilor este nevoie si de majoritatea in Camera Deputatilor. Guvernul a adoptat la sfarsitul
lunii trecute ordonanta de urgenta a taxei de poluare auto, care inlocuieste vechea taxa de prima
inmatriculare. Noua taxa se va aplica incepand cu 1 iulie, data de la care cei care au platit vechea taxa de
prima inmatriculare pot solicita restituirea diferentei. „Prin ordonanta data de Guvern, diferenta dintre
cele doua taxe oricum era restituita cetatenilor. Normal ar fi sa ramanem cu taxa ce va fi introdusa de la 1
iulie, pentru ca asa spun si normele europene ", sustine liberalul Ilie Stoica.
 Social-democratul Virel Arcas sustine insa ca atat vechea, cat si noua taxa de prima inmatriculare sunt
proaste si ca cea mai buna solutie era accizarea combustibulului. „La noi benzina e mai scumpa decat in
Austria. Asta in conditiile in care avem accize mai mici decat ei si mana de lucru e mai ieftina. Banii din
taxa auto e clar ca nu s-au dus pe mediu, am facut chiar o interpelare ministrului Vosganian si nu a putut
sa-mi spuna cati bani s-au strans din aceasta taxa. Nu au avut niciun control asupra banilor ", a explicat
Viorel Arcas.
 Nici senatorul Nicolae Neagu nu sustine noua taxa. „Daca initiativa PD-L va trece si de camera
decizionala, care este Camera Deputatilor, atunci guvernul va trebui sa gaseasca resurse pentru a plati
banii cetatenilor. Banii stransi din taxa au fost pusi la dispozitia guvernului nu s-au dus nici in
infrastructura, nici la mediu ", a spus democrat-liberalul.
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