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AVIZ 
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 
și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată pentru aviz cu proiectul de 
Lege 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, transmis cu adresa nr. PLx 385/18.06.2018 şi 
înregistrat la comisie cu nr. 4c-3/301/2018 din data de 19 iunie 2018. 

Avizul comisiei urmează să fie transmis Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, care sunt sesizate în fond.  

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. 

Propunerea legislativă a fost avizată negativ de Consiliul Legislativ, cu nr. 265/28 martie 2018. 
Guvernul, prin adresa 791 din 27.04.2018, nu susține adoptarea propunerii legislative. 
Consiliul Economic și Social, prin adresa 1094 din 13.03.2018, avizează nefavorabil propunerea 

legislativă. 
Senatul în calitate de primă cameră sesizată a respins acest proiect de lege în şedinţa din 13 

iunie 2018, în condițiile art.75 alin.(3) din Constituția României, republicată. 
Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data de 4 septembrie 2018 La 

lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 20 de membri ai comisiei. 
În urma  dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea nefavorabilă a 

propunerii legislative.  
Prin obiectul de reglementare şi conţinut, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 
Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

Camera decizională pentru acest proiect de Lege este Camera Deputaţilor . 
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