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Către:   Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

  Domnul ministru Tanczos Barna 

  

Ministerul Energiei 

 Domnul ministru Virgil Daniel Popescu 

De la: Deputat PSD, Alina-Elena Tănăsescu, membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități și                                         

vicepreședinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții 

ÎNTREBARE 

Ce soluții ați prevăzut în următorii 4 ani pentru creșterea mobilității electrice la nivelul orașelor, 

atât a autovehiculelor, cât și a infrastructurii dedicate? 

Stimate domnule ministru, 

 Având în vedere că România are una dintre cele mai mici ponderi a mașinilor electrice de doar 

0,1% din total, dar și a stațiilor publice de încărcare, de circa 500 de puncte din statisticile oficiale, vă 

rog să-mi transmiteți ce măsuri și programe ați prevăzut pentru perioada în care urmează implementarea 

Programul Național de Redresare și Reziliență, precum și ce alte soluții complementare ați identificat 

pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul mobilității electrice. În funcţie de sursa consultată datele 

din acest domeniu diferă foarte mult. Astfel centralizatorul independent de informaţii despre mobilitatea 

electrică, Open Charge Map, arată că România are 460 de staţii electrice, în timp ce un portal dedicat 

mobilităţii electrice arată că în prezent sunt peste 1.000 de locaţii de încărcare pentru maşinile electrice, 

corespunzătoare unui număr total de 2.086 de încărcătoare. Care este situația reală? 

Ați prevăzut implementarea unui regim mai eficient de taxare şi subvenționare a autovehiculelor 

electrice? Dintre cele opt tipuri de credite fiscale sau subvenții disponibile în acest moment în Europa, 

România a implementat doar două măsuri: Eco tichetul, care are o valoare consistentă, dar este limitat 

ca număr, precum şi impozit zero pe mijlocul electric de transport. Cu toate acestea lipsesc însă 

subvențiile pentru instalarea unei stații de încărcare acasă sau la locul de muncă, taxa de înmatriculare 

zero, precum şi scutirea de TVA şi a taxării autovehiculelor electrice ale companiilor. Ați prevăzut 

implementarea unei dintre aceste măsuri? 

Care este numărul de stații electrice pe regiuni, județe, tronsoane de drumuri naționale care vor 

fi realizate prin Programul Național de Redresare și Reziliență în următorii 4 ani? Câte dintre aceste 

stații vor oferii soluții de încărcare rapidă, adică de peste 150 kW? 

Așa cum știți o piață matură, dezvoltată sănătos nu poate să depindă în exclusivitate de 

programele guvernamentale. De aceea vă întreb dacă ați pregătit soluții pe termen lung pentru susținerea 

și dezvoltarea pieței de mașini electrice și a infrastructurii dedicate pentru acest tip de mobilitate? 

Ați luat în calcul să adoptați modelele din alte state ale Uniunii Europene, cum este de exemplu 

Austria, care a implementat un sistem cu un singur card pentru a încărca o mașină electrică la oricare 

dintre stațiile instalate pe teritoriul țării? 

Ați avut dezbateri și consultări cu reprezentanții companiilor din energie privind rolul pe care îl 

va juca mobilitatea electrică în planurile de investiții ale acestora? 

Solicit răspuns în scris.  

Deputat Alin-Elena Tănăsescu, grupul parlamentar PSD 
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