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pentru sprijinirea producfiei interne de autovehicule echipamente electrice
electronice de uz casnic

SenatuI adopta prezentul proiect de lege

Art.l.- (1) in scopul revenirii cererii sprijinirii produc^iei interne, se 

majoreaza bugetele alocate pentru anul 2020 pentru programele na^ionale destinate 

inlocuirii autovehiculelor echipamentelor electrice §i electronice uzate, 
gestionate de Administra^ia Fondului pentru Mediu (AFM), astfel;

a) bugetul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

national se dubleaza, pana la suma de 910 milioane lei;
b) bugetul Programului national de inlocuire a echipamentelor 

electrice §i electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere 

energetic se majoreaza la 300 milioane lei;
c) bugetul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante §i eficiente din punct de vedere energetic se majoreaza la 200 milioane
lei.

(2) Valoarea primelor de casare §i a ecotichetului acordate in cadrul 
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national raman la nivelul actual, 
prevazut in Ghidul de finantare emis de AFM, pana la sfar^itul anului 2020.

(3) Valoarea voucherului, diferentiat pe tipuri de echipamente de uz 

casnic, se mentine la nivelul actual, prevazut in Ghidul de finantare emis de AFM, 
pana la sfarsitul anului 2020.
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Art.2,- Beneficiarii Programului de stimulare a mnoirii Parcului auto 

national primesc, pe langa facilita^ile existente, o prima de preferin^a in suma de 

1.000 lei, daca opteaza pentru cumpararea unui autoturism din produc^ie interna.

Art.3.- (1) Pe parcursul anului 2020, bugetul Programului privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante §i eficiente din punct de vedere 

energetic, neutilizat la data intrarii in vigoare a prezentei legi, incluzand §i sumele 

alocate suplimentar, se va folosi numai pentru acoperirea cererilor institujiilor 

publice.
(2) Fac excep^ie de la prevederile alin.(l), persoanele fizice, 

beneficiare ale Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national care pot 
in continuare sa fie acceptate §i in cadrul Programului de promovare a vehiculelor 

de transport rutier nepoluante §i eficiente din punct de vedere energetic, pentru 

achizi^ia unui autovehicul electric.

Art.4.- Pentru acoperirea sumelor prev^ute la art.l, veniturile Fondului de 

mediu gestionat de AFM se suplimenteaza cu suma de 780.000 mii lei din Fondul 
de rezerva al bugetului de stat.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edinfa din 

8 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constitufia Romaniei, republicata.
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