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COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 
 

DOMNULUI PREȘEDINTE LUCIAN NICOLAE BODE 
 
 
 

  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. 

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

legilor ordinare.  

 

 

       

PREŞEDINTE, 
 

IULIAN IANCU 

 

     PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii  
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 
DOMNULUI PREȘEDINTE 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 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. 

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

legilor ordinare.  

 

 

       

PREŞEDINTE, 
 

IULIAN IANCU 
 

 

     PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii  
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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 

 
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. 

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. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din 4 decembrie 2017, ca 
urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art. 75 alin (2) teza a III-a din 
Constituția României republicată. 

La întocmirea prezentului raport preliminar s-a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ - adresa nr.523/5.07.2017; 

 avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială – nr. 
4c-7/1242 din 14.01.2018; 

 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci – nr. 
4c-2/262 din 13.02.2018; 

 punctul negativ al Guvernului – adresa nr. 1544/6.10.2017 

 

     PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii  
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Comisia pentru transporturi şi infrastructură, în şedinţa din data de 15 mai 
2018, a adoptat favorabil cu amendamente admise proiectul de lege prin raportul 
preliminar nr. 4c-26/199/2017. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința 
din 23 mai 2018, a adoptat favorabil cu amendamente admise proiectului de lege prin 
raportul preliminar nr. 4c-6/471. 

 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.61 și ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 
ședința din 30 mai 2018. 

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitat, doamna Baciu 
Vasilica director în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 de deputaţi din totalul de 20 de membri 
ai comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea proiectului de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare 
pentru vehiculele electrice deoarece Secretariatul General al Guvernului coordonează un 
grup de lucru interministerial format din reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, 
Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, Ministrul Afacerilor Externe și 
Ministerul Justiției care are ca obiectiv elaborarea unui proiect special în acest sens, care 
va cuprinde toată gama de combustibili alternativi în conformitate cu Directiva nr. 
2014/94/UE și respectiv Legea nr. 34/2017 care transpune Directiva. 

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

 
 

PREŞEDINTE 
 

IULIAN IANCU 
 
 
Consilier parlamentar, 
Lucian Cumpătă 


