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Grup Parlamentar USR 

Telefon: 021.414.1058, 021.414.1059; Fax: 021.414.1062; e-mail: usr@cdep.ro 

 

 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România  

 

 

Întrebare 

A/USR/179/06.05.2020 

Către: Domnul Ministru Ion ȘTEFAN, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației 

De la: Cornel ZAINEA, Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 25, Ilfov 

 

Obiectul întrebării: Asigurarea unor puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice - 

Stadiul Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism 

Domnule Ministru, 

 În data de 20.09.2018 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a 

adus la cunoștința publicului Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism. 

Acest proiect prevede, printre altele, la art. 33 alin. (5) că la realizarea parcajelor 

aferente centrelor comerciale, clădirilor de birouri și locuințelor colective se asigură cel 

puțin un punct de reîncărcare a vehiculelor electrice la 3 locuri de parcare, în conformitate 

cu Directiva 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. 

Având în vedere cele expuse anterior, solicit următoarele informații: 

1. În ce stadiu se află Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism? 

2. Intenționați să repuneți în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului general de urbanism? 
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3. Susțineți adoptarea Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism? 

4. În caz contrar, aveți în plan alte proiecte în vederea creșterii numărului de stații de 

încărcare pentru vehicule electrice? 

 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul dumneavoastră în scris, la grupul USR din 

Camera Deputaților, la etajul 1M. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

DEPUTAT 

Cornel Zainea 

 




