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RAPORT PRELIMINAR   

 

asupra proiectului de Lege pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule 

şi echipamente electrice şi electronice de uz casnic

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, în procedură 

de urgență, cu proiectul de Lege pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule 

şi echipamente electrice şi electronice de uz casnic. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în şedinţa din data de 8 septembrie 2020.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliul Legislativ și Consiliului Economic și Social. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare adoptarea 

unor măsuri în vederea sprijinirii producţiei interne de autovehicule şi echipamente 

electrice şi electronice de uz casnic, prin majorarea bugetelor alocate pentru anul 2020 

pentru programele naţionale destinate înlocuirii autovehiculelor şi echipamentelor 

electrice şi electronice uzate, gestionate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai 

sus, în şedinţa online din data de 29 septembrie 2020. 

La lucrările online ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 

deputați, din totalul de 27 de membri. 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți online, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru mediu 

și echilibru ecologic un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 
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sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi echipamente electrice şi electronice 

de uz casnic, cu un amendament admis, care se regăsește în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 
    Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Alexandra Nistor 



Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterii online, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament admis: 
 

Nr. 

crt. 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1.  LEGE 

pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi 
echipamente electrice 

şi electronice de uz casnic 

LEGE 

pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule, 
echipamente electrice 

şi electronice de uz casnic 

(”și” se înlocuiește cu 

”,”) 

2.  Art.l.- (1) în scopul revenirii cererii şi sprijinirii producţiei 

interne, se majorează bugetele alocate pentru anul 2020 

pentru programele naţionale destinate înlocuirii 

autovehiculelor şi echipamentelor electrice şi electronice 

uzate, gestionate de Administraţia Fondului pentru Mediu 

(AFM), astfel: 

a) bugetul Programului de stimulare a înnoirii Parcului 

auto naţional se dublează, până la suma de 910 milioane lei; 

b) bugetul Programului naţional de înlocuire a 

echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai 

performante din punct de vedere energetic se majorează la 

300 milioane lei; 

c) bugetul Programului privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din 

punct de vedere energetic se majorează la 200 milioane lei. 

(2) Valoarea primelor de casare şi a ecotichetului 

acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional rămân la nivelul actual, prevăzut în 

Ghidul de finanţare emis de AFM, până la sfârşitul anului 

2020. 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

(3) Valoarea voucherului, diferenţiat pe tipuri de 

echipamente de uz casnic, se menţine la nivelul acinaail, 

prevăzut în Ghidul de finanţare emis de AFM, până la 

sfârşitul anului 2020. 

3.  Art.2.- Beneficiarii Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional primesc, pe lângă facilităţile existente, 

o primă de preferinţă în sumă de 1.000 lei, dacă optează 

pentru cumpărarea unui autoturism din producţie internă. 

Nemodificat  

4.  Art.3.- (1) Pe parcursul anului 2020, bugetul Programului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 

neutilizat la data intrării în vigoare a prezentei legi, incluzând 

şi sumele alocate suplimentar, se va folosi numai pentru 

acoperirea cererilor instituţiilor publice. 

(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(l), persoanele fizice, 

beneficiare ale Programului de stimulare a înnoirii Parcului 

auto naţional care pot în continuare să fie acceptate şi în 

cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport 

rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 

pentru achiziţia unui autovehicul electric. 

Nemodificat  

5.  Art.4.- Pentru acoperirea sumelor prevăzute la art.l, 

veniturile Fondului de mediu gestionat de AFM se 

suplimentează cu suma de 780.000 mii lei din Fondul de 

rezervă al bugetului de stat. 

Nemodificat  



 


