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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 24.10.2022 
                                                        Nr.4c-3/133/2019 

 
  
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar II asupra proiectului de 

Lege pentru Programul Național Prima Lumină, transmis cu adresa nr.P.L.x. 

199/2019 din 27 martie 2019. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

      

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 

 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T   S U P L I M E N T A R   I I 
asupra proiectului de Lege pentru Programul Național Prima Lumină  

 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
Programul Național Prima Lumină, transmis cu adresa nr.P.L.x. 199/2019 din 27 
martie 2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/133 din 28 martie 2019. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1217/19.12.2018, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Guvernul, prin actul nr.442/DPSG/01.04.2019, nu susține adoptarea 
inițiativei legislative. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 
republicată. 
  Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, cu avizul nr.4c-6/277 din 3 aprilie 2019, avizează favorabil proiectul de 
lege. 
  Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, cu avizele nr.4c-13/325/2019 din 9 
aprilie 2019, respectiv nr.4c-7/155 din 9 aprilie 2019, au avizat negativ proiectul de 
lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Programului 
Național Prima Lumină, în scopul îmbunătățirii gradului de acces al gospodăriilor 
izolate și a consumatorilor vulnerabili la rețeaua de energie electrică sau la alte surse 
de energie electrică. Se instituie un sistem de vouchere dedicat familiilor ale căror 
locuințe nu au fost racordate niciodată la rețeaua electrică și care nu își permit să 
acopere costurile de racordare. Prin proiect se stabilesc categoriile de persoane 
beneficiare, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească, selecția, modul de acordare și 
valoarea voucherelor, instituțiile care vor elabora normele și care se vor implica în 
implementare. 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de 
lege în ședința din 16 aprilie 2019 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
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plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru Programul 
Național Prima Lumină, din următoarele considerente: 
  - nu există temei legal de finanțare a voucherelor; 

- beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală sunt unitățile 
administrației publice locale, iar beneficiarii Programului Național Prima Lumină sunt 
persoane fizice; 

- în prezent există programe care finanțează astfel de investiții care se 
desfășoară prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu: Programul de 
montare panouri fotovoltaice și Programul pentru instalarea de sisteme fotovoltaice 
pentru gospodării izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice; 

- soluția propusă prin programul Prima Lumină intră în contradicție cu 
măsurile demarate în comun de către Ministerul Energiei și Ministerul Mediului pentru 
implementarea programelor menționate; 

- programul pentru instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodării 
izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice se va finanța de la 
Fondul pentru Mediu, iar în cadrul acestuia se vor racorda toate gospodăriile 
neelectrificate izolate aflate la o distanța mai mare de 2000 m față de rețeaua de 
distribuție; 

- din inițiativa legislativă nu rezultă clar care este instituția care va derula 
Programul Prima Lumină, precum și sursa de finanțare a acestuia. 

La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 20 
deputați membri ai comisiei. 

* 
* * 

  În ședința din data de 27 mai 2020, în temeiul art.71 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, plenul 
Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisia sesizată în 
fond, transmis cu adresa nr.P.l.x. 199/2019 din 27 mai 2020, înregistrat la comisie sub 
nr.4c-3/133/2019 din 27 mai 2020. 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de 
lege în ședința din 15 iunie 2020 și au hotărât, cu majoritate de voturi, menținerea 
raportului inițial, respectiv să propună plenului Camerei Deputaților respingerea 
proiectului de Lege pentru Programul Național Prima Lumină. 
  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor domnul Iulian Stana – secretar de stat, iar 
din partea Ministerului Muncii și Protecției Social domnul Alin Ignat – secretar de stat. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați din totalul de 22 
deputați membri ai comisiei. 

* 
* * 

  În ședința din data de 29 martie 2021, Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisia sesizată în fond, 
transmis cu adresa nr.P.l.x. 199/2019 din 29 martie 2021, înregistrat la comisie sub 
nr.4c-3/133/2019 din 29 martie 2021. 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de 
lege în ședința din 18 octombrie 2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, menținerea 
raportului inițial, respectiv să propună plenului Camerei Deputaților respingerea 
proiectului de Lege pentru Programul Național Prima Lumină. 
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  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei domnul Viorel Alicuș – 
director general. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 PREȘEDINTE,                       SECRETAR, 
 
                    Sándor Bende                                   Bogdan Gheorghe Trif 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


