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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii 
                şi servicii 
           Nr.4c-3/399/2016 

Comisia pentru transporturi 
şi infrastructură 

Nr.4c-26/152/2016 
                                                                                                Bucureşti, 28 februarie 2017 
 
PL.x 423/2016 

 

 

 

 

P L E N U L U I  

C A M E R E I    D E P U T A Ţ I L O R  

   

 
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra asupra 

proiectului de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 
alternativi, transmis cu adresa P.l.x. 423 din 10 octombrie 2016.  

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

În conformitate cu prevederile art. 75, alineatul (1)  din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92, alineatul (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Camera Decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaţilor. 

  
 

 
 
 
  PREȘEDINTE,      PREȘEDINTE, 
  IULIAN IANCU                BODE LUCIAN NICOLAE  
  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.hom
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii 
                şi servicii 
           Nr.4c-3/399/2016 

Comisia pentru transporturi 
şi infrastructură 
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                                                                                                Bucureşti, 28 februarie 2017 
PL.x 423/2016 

 
 
 

R A P O R T     C O M U N      S U P L I M E N T A R 
 

asupra proiectului de Lege privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi 

 
 

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

republicat, Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege 

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, transmis cu adresa P.l.x. 

423 din 10 octombrie 2016.  

În ședință comună membrii Comisiei pentru industrii și servicii și membrii 

Comisiei de transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege în şedinţa din 

data 25.10.2016. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, cu amendamente 

admise. 

În ședința din data de 28 februarie 2017, Plenul Camerei Deputaților a hotărât 

retrimiterea la comisii a proiectului de lege, pentru reanalizarea unor articole care 

instituiau termene împlinite și întocmirea unui raport suplimentar cu privire la acestea. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.hom
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Ca urmare a dezbaterilor din cadrul sedinței comune a Comisiei pentru industrii și 

servicii și Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din data de 28 februarie 2017, 

membrii celor două comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților 

menținerea raportului inițial de adoptare cu amendamente, cu excepția următoarelor 

amendamente care se regăsesc în anexa la prezentul raport suplimentar. 

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

legilor ordinare.  

 
 
 
                     PREȘEDINTE,                                                   PREŞEDINTE, 
                                        

          Iulian IANCU                                                     Bode Lucian Nicolae 
 
 
 
 
 
                     SECRETAR,                                                      SECRETAR, 
                                        

          Mânzatu Roxana                                               Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar Lucian Cumpătă                Consilier parlamenta, Monica Gabriela Tudor 
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Anexa  
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

asupra proiectului de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi 
 
 
 

 
Nr. 
crt
. 

 
Text al raportului din data de 25.10.2016 nr. 4c-3/195/2016 

 
Amendamente 
admise/autor 

 
Motivaţia 

0 1 2 3 
1 Art. 6. - (1)  Măsurile de sprijin privind ajutoarele de stat, 

protecţia mediului şi de climă, destinate infrastructurii pentru 
combustibili alternativi, se pun în aplicare în conformitate cu 
legislația în vigoare. 
(2) Obiectivele şi măsurile naționale de politică privind 
dezvoltarea pieţei de combustibili alternativi, actualizate în mod 
periodic, se comunică Comisiei Europene la termenele şi cu 
respectarea prevederilor art. 12 alin. (2). 
(3) Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei de 
combustibili alternativ este conform cu legislația în vigoare a 
Uniunii Europene în materie de mediu și de protecție a climei. 
 (4) Ministerul Energiei, ca autoritate de reglementare 
competentă, notifică Comisiei Europene cadrul național de 
politică pentru dezvoltarea pieţei de combustibili alternativ 
până la data de 18 noiembrie 2016. 

Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
(4) Ministerul Energiei, ca autoritate de reglementare 
competentă, notifică Comisiei Europene cadrul național de 
politică pentru dezvoltarea pieţei de combustibili alternativ în 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indreptarea unui termen care a expirat 

2 Art. 11. – (1) Fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 
928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață 
a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de 
monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
cu modificările și completările ulterioare, instituțiile abilitate 
iau măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorilor le 
sunt puse la dispoziție informații relevante, consecvente și clare 
privind autovehiculele care pot fi alimentate în mod obișnuit cu 

Art. 11. – (1) Fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 
928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață 
a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de 
monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
cu modificările și completările ulterioare, instituțiile abilitate 
iau măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorilor le 
sunt puse la dispoziție informații relevante, consecvente și clare 
privind autovehiculele care pot fi alimentate în mod obișnuit cu 
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diferiți combustibili introduși pe piață sau reîncărcate la 
punctele de reîncărcare. Aceste informații sunt puse la 
dispoziția publicului în manualele de utilizare a 
autovehiculelor, la punctele de realimentare și de reîncărcare, 
la bordul autovehiculelor și la comercianții de autovehicule. 
Această cerință se aplică tuturor autovehiculelor și 
manualelor de utilizare a acestora, introduse pe piață după 
data de 18 noiembrie 2016. 
 
(2) Furnizarea de informații prevăzută la alin.(1) se bazează 
pe dispozițiile privind etichetarea referitoare la conformitatea 
combustibililor în temeiul standardelor în vigoare, din 
România sau din Uniunea Europeană,  care stabilesc 
specificațiile tehnice ale combustibililor. Atunci când astfel de 
standarde fac trimitere la o reprezentare grafică, inclusiv la 
un sistem de codificare cu culori, reprezentarea grafică este 
simplă și ușor de înțeles și se poziționează într-un mod vizibil: 
  a) la pompele relevante și la ajutajele acestora la toate 
punctele de realimentare, de la data la care combustibilii sunt 
introduși pe piață; 
  b) pe toate capacele rezervoarelor autovehiculelor 
recomandate și compatibile cu respectivul combustibil sau în 
imediata apropiere a acestora, precum și în manualele 
autovehiculelor, în momentul introducerii pe piață a 
autovehiculelor respective după data de 18 noiembrie 2016. 

 

diferiți combustibili introduși pe piață sau reîncărcate la 
punctele de reîncărcare. Aceste informații sunt puse la 
dispoziția publicului în manualele de utilizare a 
autovehiculelor, la punctele de realimentare și de reîncărcare, 
la bordul autovehiculelor și la comercianții de autovehicule. 
Această cerință se aplică tuturor autovehiculelor și 
manualelor de utilizare a acestora, introduse pe piață după 
data de 1 mai 2017. 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
a) Nemodificat 
 
 
  b) pe toate capacele rezervoarelor autovehiculelor 
recomandate și compatibile cu respectivul combustibil sau în 
imediata apropiere a acestora, precum și în manualele 
autovehiculelor, în momentul introducerii pe piață a 
autovehiculelor respective după data de 1 mai 2017. 
 

 
 
 
 
 
 

Indreptarea unui termen care a expirat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indreptarea unui termen care a expirat 

3 Art. 12 – (1) Prezenta lege intră in vigoare la data de 18 
noiembrie 2016, iar Ministerul Energiei, ca autoritate de 
reglementare competentă, informează  Comisia Europeană în 
acest sens. 

 

Art. 12 – (1) Prezenta lege intră in vigoare la 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României Partea I, iar 
Ministerul Energiei, ca autoritate de reglementare 
competentă, informează  Comisia Europeană în acest sens. 
 

Indreptarea unui termen care a expirat 
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