
Expunere de motive

Criza sanitara a afectat grav ocuparea si veniturile populatiei. Somajul tehnic, inchiderea 
multor activita^i, reducerea productiei din perioada stMi de urgenta si a starii de alerta au redus 
puterea de cumparare a populatiei. Ca urmare cererea pentru autoturisme si bunuri electrocasnice 
s-a diminuat semnificativ, cetatenii fiind preocupati sa-si asigure consumul de bunuri curente si de 
alimente. Pandemia a generalizat aceasta situatie m majoritatea statelor europene, cu repercusiuni 
in nivelul schimburilor intracomunitare.

De aceea, industria producatoare de echipamente electrice si electronice de uz casnic, dar 
mai ales industria producatoare de mijloace de transport si-au redus considerabil productia si cifra 
de afaceri, fiind intr-o situatie dificila, chiar mai grava decat in perioada crizei financiare globale.

Conform datelor Institutului National de Statistica productia industriei auto s-a diminuat in 
primul trimestru din 2020 , fata de aceiasi perioada din 2019, cu 11,3%, iar cifra de afaceri cu 5%, 
in conditiile in care in primele 2 luni din 2020 se inregistrasera crested lunare de peste 5%. Practic, 
in luna martie a.c., cifra de afaceri a fost cu 22,7% mai mica decat in luna martie 2019. Principala 
cauza a reprezentat-o reducerea drastica a cererii interne pentru autovehicule noi. Inmatricularile 
de autoturisme noi au scazut cu 22% in trimestrul I 2020 fata de trimestrul I 2019, respectiv de la 
35837 autoturisme la 27980 autoturisme.

Conform datelor Asociatiei constructorilor de automobile din Romania in luna mai 2020 au 
fost produse in Rom^ia un numar de 29353 autoturisme, in scadere cu 38,7% fata de mai 2019. 
Pe primele 5 luni din acest an productia de autoturisme s-a situat la 152412 unitati, cu 30,5% sub 
productia din aceiasi perioada din 2019.

Tinand cont ca aceasta situatie se poate agrava in perioada urmatoare precum si de faptul ca 
exportul de autoturisme este de asemenea in criza, pe fondul reducerii cererii in celelalte state 
europene, este necesar sa se intreprinda masuri care sa stimuleze cererea interna pentru autoturisme 
si bunuri electrocasnice.

Prin aceasta initiativa legislativa se propune majorarea semnificativa a bugetelor alocate 
programelor nationale destinate stimularii innoirii parcului auto national si echipamentelor 
electrice si electronice de uz casnic precum si masuri pentru orientarea optiunilor de cumparare 
catre productia nationala.

In scopul revenirii cererii si sprijinirii productiei interne, se majoreaza bugetele alocate 
pentru anul 2020 pentru programele nationale destinate inlocuirii autovehiculelor si 
echipamentelor electrice si electronice uzate, gestionate de Administratia Fondului pentru Mediu 
(AFM), astfel:

bugetul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national se dubleaza, pana 
la suma de 910 milioane lei.
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bugetul Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice 
uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic se majoreaza la 300 milioane lei.

bugetul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera m 
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de 
vedere energetic se majoreaza la 200 milioane lei.

Pentru a se atinge scopul majorarii bugetelor programelor nationale se propune pe de o parte 
ca primele de casare, ecotichetele si voucherele pentru bunurile electrocasnice sa isi mentina 
valoarea la nivelul actual iar pe de alta parte acordarea pe langa primele existente a unei prime de 
preferinta pentru cei ce opteaza pentru cump^area unui autoturism din productia interna.

De asemenea se propune ca bugetul Programului 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, neutilizat la data intr^ii in vigoare a prezentei legi, incluzand si 
sumele alocate suplimentar, sa se foloseasca numai pentru acoperirea cererilor institutiilor publice.

Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent, persoanele fizice, beneficiare ale 
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national care pot in continuare sa fie acceptate si 
in cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din 
punct de vedere energetic, pentru achizitia unui autovehicul electric.

Pentru acoperirea sumelor suplimentare la art. 1 din prezenta lege, veniturile Fondului de 
mediu gestionat de AFM se suplimenteaza cu suma de 780000 mii lei din Fondul de rezerva al 
bugetului de stat.

Masurile propuse prin aceasta initiativa legislative sunt in concordanta cu preocuparile din 
celelalte tari europene.

Producatorii europeni, Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, solicita masuri 
de relansare a sectorului auto si indeosebi sa se implementeze in fiecare tara membra a UE 
programe nafionale de innoire a parcurilor auto si pentru toate tipurile de vehicule. In acest context 
este de subliniat ca inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 52,3% 
in luna mai 2020 fata de mai 2019, iar pe primele 5 luni cu 41,5%, fata de aceiasi perioada din 
2019. Cele ami importante scaderi s-au inregistrat in Spania, Italia, Franta si Germania.
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In numele initiatorilor,
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