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Comisia pentru  mediu                                            Comisia pentru transporturi                                  
și echilibru ecologic                                                                          şi infrastructură                                                      
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                                                                                                   Bucureşti, 3.10.2018 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra  propunerii legislative privind 

susţinerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi 

acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri 

solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse alternativ/ecologice, cu 

care Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  și Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură au fost sesizate în fond, transmisă cu adresa Plx 385/2018. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.   

 

 

      

               PREŞEDINTE,                                                            PREŞEDINTE,                                           
 

                    Ion Cupă                                                             Lucian Nicolae Bode                                          
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      Plx.385/2018                                                                                                               

 
 
 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra propunerii legislative privind susţinerea eliminării autovehiculelor poluante, 
cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de 

lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare 
redus şi surse alternativ/ecologice 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, pentru 

dezbatere şi avizare cu  propunerea legislativă privind susţinerea eliminării 

autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher 

valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu 

coeficient de poluare redus şi surse alternativ/ecologice, transmisă cu adresa nr. Pl.x 

385/2018 din 19 iunie 2018 şi înregistrată la comisii sub nr.4c-27/319, respectiv nr.4c-

4/86/2018. 
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Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 

La întocmirea prezentului raport, cele două comisii au avut în vedere: 

• Avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.265/28.03.2018); 

• Avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-5/347/27.06.2018); 

• Avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii (nr. 4c-

3/301/4.09.2018); 

• Avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (nr. 4c-

2/497/4.09.2018); 

• Punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.791/27.04.2018). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare susţinerea eliminării 

autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de vouchere 

valorice, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu 

coeficient de poluare redus şi surse alternativ/ecologice, pentru persoanele fizice/juridice 

care predau într-un centru autorizat de colectare, autovehicule pentru casare. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisiile au dezbătut actul normativ în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat propunerea 

legislativă  după cum urmează: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic în ședința 

din data de 26 iunie 2018  iar membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură 

în şedinţa din 3 octombrie 2018. 

La lucrările Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, au fost prezenți 11 

deputați din totalul de 17 membri ai comisiei iar la lucrările Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de  19 membri 

ai comisiei. 
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Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 

au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Mediului și ai 

Administrației Fondului pentru Mediu. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea  propunerii legislative privind susţinerea eliminării 

autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher 

valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu 

coeficient de poluare redus şi surse alternativ/ecologice, întrucât lacunele, lipsa de 

claritate și previzibilitate a normelor preconizate poate genera confuzii în interpretarea și 

aplicarea acestora și se pot crea premisele unor vicii de neconstituționalitate. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

   
             PREŞEDINTE,                                                         PREŞEDINTE,                                           

 
                Ion Cupă                                                              Lucian Nicolae Bode                                         
 
 
 
               SECRETAR,                                                              SECRETAR, 
  
               Petru Farago                                                             Bodea Marius 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                       Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea                                                                       
Consilier parlamentar,Andreea Negulescu                                                                       Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


