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COM ISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLIC 4 ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI

DOMNULUI PREŞEDINTE FLORIN CLAUDIU ROMAN

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 

asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice, cu care Comisia 

pentru industrii şi servicii, Comisia pentru administraţie pub ică şi amenajarea teritoriului 

şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizare în fond, transmis cu adresa 

PLx.560/2017.

în raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.
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N r.4c=26/199/2017

COMISIA PENTRU INDUSTRII SI SERVICII

DOMNULUI PREŞEDINTE IULIAN IANCU

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 

asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice, cu care Comisia 

pentru industrii şi servicii, Comisia pentru administraţie pub ică şi amenajarea teritoriului 

şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizase în fond, transmis cu adresa 

PLx.560/2017.

In raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
' ‘i - * ’• '

Luciatf*Nieolae Bode
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Bucureşti, 15 mai 2018 

PLx 560/2017

R A P O R T  P R E L I M I N A R
asupra proiectului de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice

In conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii , Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea

teritoriului şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, cu dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice, transmis cu adresa nr. PL.x 

560/2017 din 7 decembrie 2017.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru 

acest proiect de lege este Cam era Deputaţilor.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 decembrie 2017, ca urmare a depăşirii termenului de 

adoptare, potrivit art. 75 alin (2) teza a IlI-a din Constituţia României republicată.
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observaţii şi propuneri, prin adresa 
nr.523/5.07.2017.

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în şedinţa din data de 15 ianuarie 2018 a avizat favorabil 
proiectul de lege, aviz cu nr. 4c-7/1242.

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din 13 februarie 2018, a avizat negativ proiectului de 
lege, aviz cu nr. 4c-2/262.

Proiectul de lege are ca obiect de reglem entare asigurarea unei infrastructuri de alimentare pentru vehiculele 
electrice, ca urmare a creşterii numărului acestora, cu scopul de a contribui la reducerea la minimum a dependenţei de 
petrol şi de a atenua impactul transporturilor convenţionale asupra mediului.

Potrivit prevederilor art.61 şi ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 
pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege în şedinţa din 15 mai 2018.

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Energiei şi ai 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

în urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului 
de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice, cu amendamentele admise 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

/V

In raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

SECRETAR,
. ■**' •
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Bodea Marius"v.
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Anexa
PL-x 560/2017

A M E N D A M E N T E  P R O P U S E
Sa proiecte! de Lege privind asigurarea infrastrucruii de alimentare pentru vehiculele electrice

N r
crt.

Text proiect de lege adoptat de Senat Text propus 
(autorul am endam entelor)

O bservaţii

0 « 2 3
1 Titlul legii

L  E G E
privind asigurarea in frastruc tu rii de 
alim entare pen tru  vehiculele electrice

Nemodificat

2 Art. 1. -  Autorităţile administraţiei publice locale 
din localităţile cu peste 100.000 locuitori au 
obligaţia realizării, până la data de 31 decembrie 
2020, a unui număr de minim cinci puncte 
publice de reîncărcare pentru autovehiculele 
reîncărcabile electric, cu o capacitate de 
alimentare de 4 maşini fiecare.

A rt. 1. -  Autorităţile administraţiei publice locale din 
localităţile cu peste 100.000 locuitori au obligaţia 
realizării, până la data de 31 decembrie 2020, a unui 
număr de minim cinci puncte de reîncărcare pentru 
autovehiculele reîncărcabile electric, cu o capacitate de 
alimentare de 4 maşini fiecare.

Comisia pentru transporturi şi infrastructură

Definiţie conform Legii 
nr.3412017 privind instalarea 
infrastructurii pentru 
combustibili alternative.

3 Art. 2. -  Autorităţile administraţiei publice locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti au 
obligaţia realizării, până !a data de 31 decembrie 
2020, a unui număr de minim, zece puncte 
publice de reîncărcare în fiecare sector, pentru 
autovehiculele reîncărcabile electric, cu o 
capacitate de alimentare de 4 maşini fiecare.

A r t  2. -  Autorităţile administraţiei publice locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia realizării, 
până la data de 31 decembrie 2020, a unui număr de 
minim zece puncte de reîncărcare în fiecare sector, pentru 
autovehiculele reîncărcabile electric, cu o capacitate de 
alimentare de 4 maşini fiecare.

Comisia pentru transporturi şi infrastructură

Definiţie conform Legii 
nr.3412017 privind instalarea 
infrastructurii pentru 
combustibili alternative. 
Eroare de punctuaţie. Se 
impune scoaterea virgulei în 
enunţul a unui număr de 
minim, zece puncte publice de 
reîncărcare "
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4 Art. 3 -  Staţiile de distribuţie a carburanţilor 

derivaţi din petrol, inclusiv a biocombustibililor, 
pentru autovehiculele care au peste 16 de 
pompe de alimentare, au obligaţia realizării, 
până la data de 31 decembrie 2020, minim două 
puncte publice de reîncărcare pentru 
autovehiculele reîncărcabile electric, cu o 
caoacitate de alimentare de 2 maşini fiecare.

A rt. 3 -  Staţiile de distribuţie a carburanţilor derivaţi din 
petrol, inclusiv a biocombustibililor, pentru autovehiculele 
care au peste 16 pompe de alimentare, au obligaţia 
realizării, până la data de 31 decembrie 2020, minim două 
puncte de reîncărcare pentru autovehiculele reîncărcabile 
electric, cu o capacitate de alimentare de 2 maşini fiecare.

Comisia pentru transporturi şi infrastructură

Definiţie conform Legii 
nr.3412017 privind instalarea 
infrastructurii pentru 
combustibili alternative. 
Eroare de redactare. Se 
impune eliminarea conjuncţiei 
de din sintagma “16 de pompe 
de alimentare
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Art. 4 -  Finanţarea realizării infrastructurii 
realizate de către autorităţile administraţiei 
publice locale se va face din bugetul fondului 
pentru mediu 50% şi din bugetul local 50%.

Articolul 4 se modifică şi va avea u rm ătoru l cuprins:

A rt. 4 -  Finanţarea infrastructurii realizate de către 
autorităţile administraţiei publice locale se va face din 
bugetul local şi/sau alte surse financiare.

Glad Varga -  PNL
Comisia pentru transporturi şi infrastructură

Se elimină fondul de mediu ca 
sursă de finanţare în proporţie 
de 50%, deoarece realizarea 
infrastructurii de alimentare 
pentru vehiculele electrice nu 
este prevăzută distinct în 
capitolul ,, Destinaţia fondului 
pentru mediu ” al OUG 
196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, cu modificările 
şi completările ulterioare.

6 Art. 5 -  Punctele publice de reîncărcare a 
vehiculelor electrice vor respecta specificaţiile 
tehnice şi cerinţele de dotare prevăzute în Legea 
34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternative, precum şi regulile 
privind siguranţa şi igiena muncii, prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi protecţia mediului, 
conform legislaţiei în vigoare.

După articolul 5 se in troduc două noi articole, art. 6 şi 
a r t  7 cu u rm ătoru l cuprins:

A r t  6 - (1) Prin parteneriat public-privat. autorităţile 
administraţiei publice locale pot asigura locuri de parcare 
la dispoziţia agenţilor economici interesaţi, pe o perioadă

Definiţie conform Legii 
nr.34/2017 privind instalarea 
infrastructurii pentru 
combustibili alternative.
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de cinci ani.

(2) Agenţii economici menţionaţi la pct. (1) au 
obligaţia realizării de puncte de reîncărcare pentru 
autovehiculele reîncărcabile electric şi sunt responsabili 
pentru gestionarea acestora.

A rt. 7 -  (1) în cazul construirii de noi parcări publice sau 
Drivate. se va asigura realizarea unui punct de reîncărcare 
pentru autovehiculele reîncărcabile electric la fiecare 25 
de locuri de parcare nou construite.

(2) în cazul construirii de complexe comerciale, 
malluri sau supermagazine se va asigura realizarea unui 
punct de reîncărcare pentru autovehiculele reîncărcabile 
electric la fiecare 25 de locuri de parcare nou construite.

Glod Varga -P N L
Comisia pentru transporturi şi infrastructură

Promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant trebuie să 
constituie în sine un scop al 
autorităţilor locale şi al 
agenţilor economici direct 
implicaţi în construirea de 
locuri de parcare, sau 
obiective economice cu 
parcări adiacente, având în 
vedere faptul că România se 
află într-o situaţie delicată 
privind poluarea aerului, fiind 
pasibilă de infrigement.
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