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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
București, 20.03.2023 

 Nr. 4c-3/598/2017  
 
 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

DOAMNEI PREȘEDINTE SIMONA BUCURA-OPRESCU 
 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE CĂTĂLIN DRULĂ 

 
 
 

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

asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice, cu care Comisia 

pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, 

transmis cu adresa PLx.560/2017 din 7 decembrie 2017. 

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

legilor ordinare.  

 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 

Camera Deputaţilor. 

 

      

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
București, 20.03.2023 

 Nr. 4c-3/598/2017  
 
 
 

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

pentru vehiculele electrice 
 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
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 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/598/2017 din 07 decembrie 2017. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 523/05.07.2017, a avizat favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

Guvernul, prin adresa nr. 4067/11.05.2021, nu susține inițiativa legislativă. 
Senatul, în calitate de primă camera sesizată, a adoptat propunerea 

legislativă potrivit art. 75 alin (2) teza a III-a din Constituția României republicată. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 13.03.2023. La 
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lucrările comisiei au fost prezenți deputați, membri ai comisiei, conform listei de 
prezență. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege 
privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice cu 
amendamente respinse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport. 

La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii a participat în calitate de 
invita domnul Bălănișcu Bogdan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor. 

În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția 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 Camera Deputaţilor. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 
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Anexa 

AMENDAMENTE RESPINSE 

Nr 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse  
 (autorii amendamentelor) 

Motivarea susținerii/ 
Motivarea respingerii 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 
1 Art. 1. – Autoritățile administrației publice 

locale din localitățile cu peste 100.000 
locuitori au obligația 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 mașini 
fiecare.  
 

Art. 1. – Autoritățile administrației 
publice locale din localitățile cu peste 
100.000 locuitori au obligația 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 mașini fiecare.  
Autori: Comisia pentru transporturi și 
infrastructură 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Motivarea susținerii: 
Definiție conform Legii 
nr.34/2017 privind 
instalarea infrastructurii 
pentru combustibili 
alternative. 
Motivarea respingerii: 
A fost respins proiectul 
de lege. 

Camera 
Deputaților 

   2 Art. 2. – Autoritățile administrației publice 
locale ale sectoarelor municipiului București 
au obligația realizării, până la 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 
mașini fiecare. 

Art. 2. – Autoritățile administrației 
publice locale ale sectoarelor 
municipiului București au obligația 
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 mașini fiecare. 
Autori: Comisia pentru transporturi și 
infrastructură 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
 

Motivarea susținerii: 
Definiție conform Legii 
nr.34/2017 privind 
instalarea infrastructurii 
pentru combustibili 
alternative. 
Eroare de punctuație. Se 
impune scoaterea 
virgulei în enunțul „a 
unui număr de minim, 
zece puncte publice de 
reîncărcare” 
Motivarea respingerii: 
A fost respins proiectul 
de lege. 

Camera 
Deputaților 
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   3 Art. 3 – Stațiile de distribuție a carburanților 
derivați din petrol, inclusiv a 
biocombustibililor, pentru autovehiculele 
care au peste 16 de pompe de alimentare, au 
obligația realizării, până la data de 31 
decembrie 2020, minim două puncte publice 
de reîncărcare pentru autovehiculele 
reîncărcabile electric, cu o capacitate de 
alimentare de 2 mașini fiecare. 

Art. 3 – Stațiile de distribuție a 
carburanților derivați din petrol, inclusiv 
a biocombustibililor pentru 
autovehicule, care au peste 16 pompe de 
alimentare, au obligația realizării, până 
la data de 31 decembrie 2020, minim 
două puncte de reîncărcare pentru 
autovehiculele reîncărcabile electric, cu 
o capacitate de alimentare de 2 mașini 
fiecare. 
Autori: Comisia pentru transporturi și 
infrastructură 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Motivarea susținerii: 
Definiție conform Legii 
nr.34/2017 privind 
instalarea infrastructurii 
pentru combustibili 
alternative. 
Eroare de redactare. Se 
impune eliminarea 
conjuncției de din 
sintagma “16 de pompe 
de alimentare”. 
Motivarea respingerii: 
A fost respins proiectul 
de lege. 

Camera 
Deputaților 

4 Art.4 – Finanțarea realizării infrastructurii 
realizate de către autoritățile administrației 
publice locale se va face din bugetul 
fondului pentru mediu 50% și din bugetul 
local 50%. 

Art. 4 – Finanțarea infrastructurii 
realizate de către autoritățile 
administrației publice locale se va face 
din bugetul local și/sau alte surse 
financiare. 
Autori: Aurel -Glad Varga –deputat 
Grupul parlamentar al PNL 
Comisia pentru transporturi și 
infrastructură 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Motivarea susținerii: 
Se elimină fondul de mediu 
ca sursă de finanțare în 
proporție de 50%, deoarece 
realizarea infrastructurii de 
alimentare pentru vehiculele 
electrice nu este prevăzută 
distinct în capitolul 
„Destinația fondului pentru 
mediu” al OUG 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, 
cu modificările și 
completările ulterioare. 

Camera 
Deputaților 

5  Art. 6 - (1) Prin parteneriat public-
privat, autoritățile administrației publice 
locale pot asigura locuri de parcare la 
dispoziția agenților economici interesați, 
pe o perioadă de cinci ani. 
(2) Agenții economici menționați la pct. 
(1) au obligația realizării de puncte de 
reîncărcare pentru autovehiculele 
reîncărcabile electric și sunt responsabili 
pentru gestionarea acestora.  

Motivarea susținerii: 
Definiție conform Legii 
nr.34/2017 privind 
instalarea infrastructurii 
pentru combustibili 
alternative. 
Motivarea respingerii: 
A fost respins proiectul 
de lege. 
 

Camera 
Deputaților 

6  Art. 7 – (1) În cazul construirii de noi Motivarea susținerii: Camera 
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parcări publice sau private, 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.  
Autori: Aurel-Glad Varga-deputat 
Grupul parlamentar al PNL 
Comisia pentru transporturi și 
infrastructură 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant trebuie să 
constituie în sine un scop al 
autorităților locale și al 
agenților economici direct 
implicați în construirea de 
locuri de parcare, sau 
obiective economice cu 
parcări adiacente, având în 
vedere faptul că România se 
află într-o situație delicată 
privind poluarea aerului, 
fiind pasibilă de infrigement.  
Motivarea respingerii: 
A fost respins proiectul de 
lege. 

Deputaților 

 


