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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri  Europene  
 
Bucureşti, 01.04.2014 
N r .   4  c - 1 9 /  1 7 1  

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

din perioada  25 – 27 martie 2014 
 
 

În perioada 25 – 27 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene şi-a desfăşurat lucrările 
având următoarea ordine de zi: 

 
 
 Marţi, 25 martie  : Examinarea propunerilor UE cu termen scadent: 

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor: Un cadru pentru politica privind clima şi energia în 
perioada 2020 – 2030 [COM (2014) 15]; examinare fond 
 
Invitaţi:  

- domnul Mihai ALBULESCU, secretar de stat – Ministerul Economiei, Departamentul 
pentru energie 
- doamna Elena POPESCU, director general – cabinet ministru delegat pentru energie  
- doamna Anne Rose Marie JUGĂNARU, secretar de stat – Ministerul mediului şi 
schimbărilor climattice 
- doamna Nicoleta ROŞU, director – Ministerul mediului şi schimbărilor climatice 

 
Comisia pentru afaceri europene, împreună cu invitaţii, a dezbătut fondul Comunicării.  
 
Comisia pentru afaceri europene: 

a. apreciază accentul pus pe necesitatea de a intensifica semnificativ eforturile actuale 
pentru a valorifica potențialul considerabil de creștere a eficienței energetice al unor sectoare, cum 
ar fi locuințele. 

b.  își exprimă îngrijorarea cu privire la intenția Comisiei Europene de a elimina treptat, 
în perioada 2020-2030, subvențiile pentru tehnologiile energetice care au ajuns deja în faza de 
maturitate, inclusiv cele pentru energia din surse regenerabile. Îngrijorarea pornește de la faptul că 
încă nu există date suficiente și este posibil să nu existe nici în orizontul de timp menționat, în ce 
privește rentabilitatea investițiilor de acest tip, ținînd seama de ciclul de viaţă îndelungat. Acest 
lucru este în mod special important pentru România unde aceste investiţii au ajuns mai tarziu la o 
magnitudine importantă din punct de vedere economic şi al puterii instalate,  comparativ cu alte 
state membre. 

c. salută intenţia Comisiei Europene de stimulare a piețelor de comercializare cu 
amănuntul, atât a energiei electrice, cât și a gazului, pentru a deveni mai dinamice și mai 
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competitive,  pentru a le permite consumatorilor să profite pe deplin de dereglementarea pieței 
energetice, însă consideră, însă, că producerea de energie în regim propriu are un potențial 
insuficient exploatat. 

d. susţine elaborarea unor planuri naționale în domeniu, dar consideră că orizontul de 
timp prevăzut, anume de a fi finalizate cu mult înainte de 2020, este excesiv de optimist, având în 
vedere cel puțin perioada necesară de cel puțin doi ani pentru a obține informațiile necesare.  

e. față de propunerea Comisiei Europene de a analiza și formula recomandări pe 
marginea planurilor statelor membre în ceea ce privește aspectele comune,  Comisia pentru afaceri 
europene își exprimă rezervele, deoarece o asemenea analiză ar prelungi procesul administrativ cu 
cel puțin încă un an, fără însă a fi clar în ce ar consta avantajele identificării unor aspecte comune. 
Conform intenției propunerii, statele membre elaborează și implementează asemenea planuri sub 
autoritatea proprie, tocmai ca răspuns la specificul fiecărui stat membru în parte. Comisia pentru 
afaceri europene recomandă ca planurile să fie doar notificate Comisiei Europene, spre a servi 
drept bază comună de cunoaștere. 

f. este preocupată de  propunerea Comisiei Europene, adresată Consilului şi 
Parlamentului European  de a analiza aprobarea de ridicare a ponderii energiei din surse 
regenerabile  la 27% la nivelul Uniunii până în 2030, de la 20% cât este în prezent şi  recomandă 
relaxarea și nuanțarea acestui obiectiv în funcție de mixul energetic al fiecărui stat membru și de 
condițiile economice concrete ale fiecărui stat membru În cazul României, conform scenariului 
prognozat, ponderea de 41% de energie electrică produsă din surse regenerabile în mix-ul 
energetic nu poate compensa eforturile necesare pentru dezvoltarea surselor de energie 
regenerabilă în sectoarele transport și încălzire-răcire.  

g. atrage atenția asupra necesității de a evalua măsura în care, în condiţiile agreării 
unei ţinte minime obligatorii pentru ansamblul Uniunii de 27%, şi în condițiile introducerii 
unui mecanism de guvernanţă în domeniul energiei, care oferă Comisiei Europene pârghii de 
intervenţie asupra planurilor naţionale privind energia din surse regenerabile, şi implicit asupra 
stabilirii mix-ului energetic, statele membre vor mai beneficia de aceeaşi libertate de decizie 
privind mix-ul energetic naţional. 

h. consideră că ținta de 40% de reducere a gazelor cu efect de seră reprezintă maximul 
acceptabil pentru România şi numai în condițiile unui acord internațional. 

i. subliniază că deciziile la nivelul Uniunii ar trebui să ţină seama de contextul 
negocierilor internaţionale în domeniul schimbărilor climatice şi să nu aducă presiuni suplimentare 
asupra competitivităţii industriei europene, securităţii energetice, pieţei forţei de muncă. Trebuie să 
se asigure un echilibru între obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi păstrarea 
locurilor de muncă şi a competitivităţii industriei, precum şi creşterea economică. 
 
 

2. Proiect de Regulament al Conferinţei interparlamentare pentru guvernanţa economică şi 
financiară a Uniunii Europene; analiza proiectului preşedinţiei lituaniene şi a amendamentelor 
depuse de delegaţii; propunerea unor amendamente (solicitare a Direcţiei generale pentru afaceri 
externe – nr. 15/483/19 martie 2014) 
 

Comisia pentru afaceri europene a constatat că acest Regulament reprezintă o adaptare a 
Regulamentului COSAC şi a semnalat că Regulamentul COSAC prevede că se pot organiza şi alte 
conferinţe interparlamentare pe baza sa. De aceea, ar trebui mai întâi decis dacă mai este necesar 
încă un Regulament al activităţilor interparlamentare. Pentru situaţia în care răspunsul ar fi pozitiv, 
Comisia pentru afaceri europene a propus mai multe amendamente, atât de conţinut, cât şi de 
formă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan Radu Ţîmpău, preşedintele comisiei. 

 
La şedinţa au participat următorii membri ai Comisiei: Ţîmpău Radu Bogdan, Geantă Florian 

Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, 
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Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci 
Slobodan, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Stroe Ionuţ 
Marian, Teju Sorin. 

 
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Caloianu Mario Ernest, Hrebenciuc Viorel, 

Iacob Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor Viorel, 
Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 Miercuri, 26 martie: Adoptarea proiectului final de opinie asupra fondului 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor: Un cadru pentru politica privind clima şi energia în 
perioada 2020 – 2030 [COM (2014) 15] 
 
În urma analizei Comunicării în şedinţa din 25 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene 

sprijină pe fond propunerea legislativă europeană, ca o contribuție relevantă pentru atingerea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă și de asigurare a calității vieții cetățenilor europeni.  

 
Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să adopte proiectul final de opinie, 

care să cuprindă şi opiniile transmise de reprezentanţii Ministerului mediului şi schimbărilor 
climatice, precum şi ai Departamentului pentru energie din cadrul Ministerului Economiei. 
Proiectul de opinie urmează a fi transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan Radu Ţîmpău, preşedintele comisiei. 
 
La şedinţa au participat următorii membri ai Comisiei: Ţîmpău Radu Bogdan, Geantă Florian 

Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, 
Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci 
Slobodan, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Stroe Ionuţ 
Marian, Teju Sorin. 

 
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Caloianu Mario Ernest, Hrebenciuc Viorel, 

Iacob Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor Viorel, 
Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 Joi, 27 martie  - Concluziile Consiliului European din 20-21 martie 2014 - informare 

  
La şedinţa au participat următorii membri ai Comisiei: Ţîmpău Radu Bogdan, Geantă Florian 

Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, 
Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, Ghera Giureci Slobodan, Petrea Dorin Silviu, 
Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Stroe Ionuţ Marian, Teju Sorin. 

 
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Caloianu Mario Ernest, Drăguşanu Vasile 

Cătălin, Hrebenciuc Viorel, Iacob Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Marcu Nicu, Mitrea Miron 
Tudor, Ponta Victor Viorel, Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, Zgonea Valeriu Ştefan. 

. 
 
 

Preşedinte,     Secretar, 
                    Bogdan Radu ŢÎMPĂU                     Ana BIRCHALL 


