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Stimate domnule ministru,  

Așa cum știți, prețul mașinilor electrice noi este unul mare sau foarte mare pentru majoritatea 

covârșitoare a românilor. Ele pornesc de la aproximativ 30.000 de euro și pot depăși cu ușurință 

chiar și 100.000 de euro. Cei care achiziționează astfel de mașini primesc din partea statului 

român vouchere prin care prețul este subvenționat din bani publici. Mai mult, proprietarii 

acestor mașini sunt scutiți de anumite taxe și impozite. Ei beneficiază de multe alte avantaje, 

precum stații rapide de reîncărcare, uneori gratis. Toate acestea sunt suportate din bugetul 

comun, al tuturor românilor, și al celor care își permit aceste mașini, dar mai ales din al celor 

care, din nefericire, nici măcar nu pot visa la ele, oricât de mult și-ar dori să protejeze mai bine 

mediul înconjurător! Și totuși, din banii lor sunt subvenționate gratuitățile de care beneficiază 

românii mai bogați sau chiar foarte bogați! 

În acest context, am aflat cu surprindere și dezamăgire despre o obligativitate impusă recent de 

către ministerul pe care îl conduceți față de beneficiarii Programului ”Electric-Up”. Este vorba 

despre obligativitatea ca vreme de șase ani aceștia să ofere acces și curent gratuit mașinilor 

electrice care vin la stațiile de alimentare pe care le vor cumpăra folosind sumele primite în 

cadrul programului. 

Vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați, ca principiu general, cum se susține moral și 

financiar, subvenționarea românilor cu situații financiare bune de către cei, mulți, care nu au 

aceleași posibilități materiale și, de asemenea, ce argumente au stat la baza introducerii unei 

obligativități noi, despre care beneficiarii Programului ”Electric-Up” nu au fost informați decât 

odată cu semnarea contractelor de finanțare.  

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 

 

 Ioan Mang 
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