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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru sprijinirea productiei 

interne de autovehicule si echipamente electrice 

si electronice de uz casnic
9

Analizand propunerea legislativa pentru sprijinirea 

productiei interne de autovehicule si echipamente electrice si 
electronice de uz casnic (b349/25.06.2020), transmisa de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr.XXXV/2660/29.06.2020 si 
inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D691/30.06.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV
In temeiul art,2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i al art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urraatoarele 

observatii si propuneri;
1. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare adoptarea 

unor masuri in vederea sprijinirii productiei interne de autovehicule si 
echipamente electrice si electronice de uz casnic.

Prin obiectul sau de reglementare, propunerea legislativa face 

parte din categoria legilor ordinare, iar in aplicarea prevederilor art.75 

alin.(l) din Legea flmdamentala, prima Camera sesizata este Senatul.
Mention^ faptul ca prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate,
2. Intrucat propunerea legislativa are implicatii asupra bugetului 

de stat, este obligatorie solicitarea unei informari din partea 

Guvernului, in conformitate cu dispozitiile art.l 11 alin.(l) teza a doua 

din Constitutia Romaniei, republicata.
Totodata, in considerarea dispozitiilor art. 15 din Legea 

responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata si a Deciziei 

Curtii Constitutionale nr.331/2019, fiind vorba de o initiative a carei 

adoptare poate atrage majorarea cheltuielilor bugetare, initiatorii 

trebuie sa prezinte fisa financiara prevazuta la art. 15 din Legea 

nr.500/2002 privind fmantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare.



3. La expunerea de motive, la paragraful 9, pentru un spor de 

claritate in raport de intentia legiuitorului, termenul „autoturism” din 

teza finala va fi mlocuit cu expresia „autoturism non”.
Observatia este valabila si pentru teza finala a art.2 din proiect.
La paragraful 10, pentru respectarea normelor de tehnica 

legislativa, marcarea din debut „(2)” va fi eliminata.
In cadrul aceluia^i paragraf, in teza intai, expresia „alineatul 

precedent” va fi reformulata in considerarea structurii instrumentului 

de motivare, structurat pe paragrafe.
A

In acelasi context, din considerente de redactare, in ultima teza a 

paragrafului final, expresia „cele ami importante” va fi reformulata.
4. Pentru o exprimare sintetica a obiectului de reglementare, 

propunem ca titlul propunerii sa debuteze astfel: „Lege privind unele 

masuri pentru sprijinirea[..
5. La alin.(l) al art.l, semnalam ca bugetul de venituri si 

cheltuieli al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului 

pentru Mediu, pe anul 2020, care include bugetul pentru Programul de 

stimulare a innoirii Parcului auto national, Programul national de 

mlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai 

performante din punct de vedere energetic si Programul privind 

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

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din 

punct de vedere energetic, a fost aprobat prin Hotararea Guvemului 

nr.173/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2020 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului 

pentru Mediu (a se vedea anexele nr.2a si 2b); prin urmare, initiatorii 

vor aprecia necesitatea promovarii majorarii bugetelor alocate 

programelor respective printr-un proiect de lege, in considerarea 

principiului ierarhiei actelor juridice, potrivit caruia aceasta majorare 

se poate realiza printr-un proiect de hotarare a Guvemului, avand ca 

obiect modificarea Hotararii Guvemului nr.173/2020.
A

In cazul nepreluarii acestei observatii, pentru claritate §i rigoare 

normativa, este necesara reformularea partii introductive, cu 

respectarea normelor de tehnica legislativa privitoare la limbajul si 
stilul juridic specific normativ; avem in vedere reformularea sintagmei

A

„In scopul revenirii cererii si sprijinirii productiei interne'" si 
inversarea topicii in formularea „se majoreazd bugetele alocate pentru 

anul 2020 pentru programele nationale destinate mlocuirii 

autovehiculelor si echipamentelor electrice si electronice uzate, 
gestionate de Autoritatea Fondului pentru Mediu"".



De asemenea, pentm respectarea normelor de tehnica legislativa, 
abrevierea incadrata intre paranteze .^(AFM)'' va fi mlocuita cu 

sintagma ,,denumita in continuare AFM\
La lit.a), propunem ca sintagma dubleazd, pdnd la suma dF' 

sa fie inlocuita cu sintagma „se majoreaza la”.
La alin.(2), pentru o completa informare juridica, precum si 

pentru claritatea normei si utilizarea limbajului'juridic, propunem 

reformularea textului, o posibila varianta fund urmatoarea:
„(2) Valoarea primelor de casare si cea a ecotichetului acordate 

in cadrul Programului de stimulate a innoirii Parcului auto national se 

mentin la nivelul prevazut in Ghidul de finantare emis de AFM, pana 

la data de 31 decembrie 2020, inclusiv”.
Observatia este valabDa si pentm alin.(3), care ar putea fi redactat astfel: 
„(3) Valoarea voucherelor acordate in cadrul Programului 

national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice 

uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic se 

mentin la nivelul prevazut in Ghidul de finantare emis de AFM, pana 

la data de 31 decembrie 2020, inclusiv”,
6, La art.3 alin.(2), pentru rigoare normative, sintagmele „Fac 

exceptie de la prevederile alineatului precedent si ^,care pot in 

continuare sd fie acceptate si in cadrul Programului prin promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de 

vedere energetid' se va inlocui cu sintagma „Prin exceptie de la 

prevederile alin.(l)”, respectiv „sunt eligibile si pentru Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu elect de sera in 

transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic”.
1, La art.4, sub rezerva observatiei de la pct.7, supra, expresia 

„din prezenta lege'' se va elimina, iar sintagma „veniturile Fondului 

de mediu gestionat de AFM' va fi reformulata, eventual sub forma: 
„bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al 
Administratiei Fondului pentru Mediu”.

De asemenea, pentru un plus de rigoare in exprimare, expresia 

„pentru acoperirea sumelor” va fi reformulata in sensul: „Pentru finantarea 

sumelor”.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 204/13 mar. 2020H.G. nr. 173/2020
Hot^rare privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 2020 al Fondului pentru media 
§i al Administrapei Fondului pentru Media

Pag. 1 din 1Consiliul Legislativ - vineri, 10 iulie 2020




