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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 3 noiembrie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 3 noiembrie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, 
Mircea Cazan, Drăgușanu Vasile-Cătălin, Titi Holban, Daniel Iane,  Murgu Neagu, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu 
Sorin Mihai, Iusein Ibram, Josif Moldovan,  Varujan Pambuccian. 
 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. COM (2015) 339 - Comunicarea Comisiei Europene: Noi avantaje pentru 
consumatorii de energie; 

2. COM (2015) 340 - Comunicarea Comisiei Europene: Lansarea procesului de 
consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energie; 

3. Diverse.   
 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea 
– președintele comisiei. 
 

1. COM (2015) 339 - Comunicarea Comisiei Europene: Noi avantaje pentru 
consumatorii de energie; 
 

 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului de funcționare a Uniunii Europene și a 
Protocoalelor nr.1 și 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 07.09.2015, pentru 
examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea Comisiei 
Europene: Noi avantaje pentru consumatorii de energie – COM (2015) 339.    
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 Ca parte a Strategiei privind uniunea energetică, Comisia Europeană a prezentat 
la 15 iulie 2015, Comunicarea privind noi avantaje pentru consumatorii de energie. Prin 
acest document se are în vedere acordarea de noi beneficii pentru consumatorii de 
energie, inclusiv prin crearea unor legături mai strânse între pieţele cu ridicata şi cele cu 
amănuntul. În acest sens, Comunicarea oferă o strategie bazată pe 3 piloni, identificaţi a 
fi esenţiali pentru oferirea de noi beneficii consumatorilor:  

I. Consolidarea statutului consumatorilor,  
II. Locuinţele şi reţelele inteligente, 
III. Gestionarea şi protecţia datelor. 

 
Poziţia României 

 Poziţia României referitoare la această Comunicare este în curs de elaborare.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra Comunicării Comisiei Europene – Noi avantaje pentru consumatorii de 
energie – COM (2015) 339 având în vedere următoarele: 

- posibilitatea de a alege cel mai ieftin furnizor de electricitate disponibil pe piață ar 
însemna economii foarte mari pentru consumatori; 

- prețurile reglementate pentru consumatorii finali împiedică întreprinderile să intre 
pe piață și să investească în noi modalități de producere a energiei, iar prețurile 
reglementate la un nivel inferior costurilor duc la datorii care, în cele din urmă, 
vor fi plătite de contribuabili Astfel, dereglementarea prețurilor ar oferi 
consumatorilor cel mai bun raport calitate-preț și ar stimula consumatorii să 
examineze în mod activ opțiuni mai bune, inclusiv serviciile privind eficiența 
energetică. 

- rețelele, contoarele și locuințele inteligente precum și echipamentele de producție 
proprie de energie și de stocare le pot oferi cetățenilor posibilitatea de a reduce 
sumele de pe facturi.  

 
2.  COM (2015) 340 - Comunicarea Comisiei Europene: Lansarea procesului de 

consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energie.   
 

 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului de funcționare a Uniunii Europene și a 
Protocoalelor nr.1 și 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 07.09.2015, pentru 
examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea Comisiei 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm


Europene: Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei 
energie – COM (2015) 340.   
Organizarea pieței de energie se referă la un set de dispoziții care reglementează modul în 
care actorii de pe piață generează, tranzacționează, furnizează și consumă energie și 
utilizează infrastructura de energie. Este important ca aceste dispoziții să poată 
transforma sistemul energetic și să le permită operatorilor de rețele, producătorilor și 
consumatorilor — atât casnici, cât și industriali — să beneficieze pe deplin de noile 
tehnologii. Piețele cu ridicata și cu amănuntul ar trebui să ofere baza pentru deciziile de 
investiții și să stimuleze dezvoltarea de noi servicii de către întreprinderile inovatoare. 
Într-o industrie bazată pe rețele, precum industria energiei, o organizare eficace a pieței 
presupune o supraveghere reglementară eficientă, în special a operatorilor de sisteme de 
distribuție și de transport.  
 Inițiativa Comisiei Europene privind o nouă organizare a pieței de energie vizează 
îmbunătățirea funcționării pieței interne de energie, astfel încât energia să circule liber și 
să ajungă la momentul optim acolo unde este nevoie de ea cel mai mult, societatea să 
obțină beneficii maxime din concurența transfrontalieră și să se ofere semnalele și 
stimulentele adecvate pentru a atrage investițiile necesare, integrând totodată pe deplin 
cotele tot mai mari de energie din surse regenerabile. 
 Sistemul european de energie traversează o perioadă de transformări profunde. 
Piața de energie este în continuă schimbare, iar piața actuală este în mod fundamental 
diferită de piața de acum cinci ani. 
 Întrucât UE dorește să stabilească condiții pentru o aprovizionare cu energie 
sigură și la prețuri accesibile pentru toți cetățenii și toate întreprinderile din UE, precum 
și să transforme Uniunea Europeană în lider mondial în domeniul energiei din surse 
regenerabile, vor exista în continuare schimbări. În primul rând, aceasta înseamnă că o 
cantitate din ce în ce mai mare de energie va trebui să facă obiectul unor tranzacții 
transfrontaliere, ceea ce presupune o cooperare eficientă între toți actorii de pe piață. 
Deoarece cota de energie produsă din surse regenerabile va crește, rețelele trebuie să 
faciliteze cooperarea transfrontalieră pentru a reflecta variabilitatea în creștere a 
producției. 

Poziţia României 
 Poziţia României referitoare la această Comunicare este în curs de elaborare.  

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra Comunicării Comisiei Europene – Lansarea procesului de consultare 
publică privind o nouă organizare a pieţei energie – COM (2015) 340 având în vedere că 
integrarea energiei din surse regenerabile în sistemul de energie electrică pe o poziție de 
egalitate cu energia electrică generată în mod convențional va duce atât la protejarea 
mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cât și la reducerea costurilor la 
energie pentru consumatori.  



3. Diverse 
 Domnul președinte Daniel Vasile Oajdea a adus la cunoștința membrilor comisiei 
adresa Grupului parlamentar ALDE de nominalizare în funcția de vicepreședinte a 
domnului deputat Vasile Cătălin Drăgușanu. 
 Domnul deputat Valerian Vreme – președintele Subcomisiei pentru spațiu a 
informat membrii comisiei de vizita, în săptămâna 9-13 noiembrie 2015, a Directorului 
General ESA și a Directorului cu extinderea și relația cu statele membre a ESA. De 
asemenea, domnul deputat Valerian Vreme – președintele Subcomisiei pentru spațiu a 
propus modificarea componenței subcomisiei prin înlocuirea domnului deputat Ion 
Șcheau cu domnul deputat Cornel Mircea Sămărtinean, având în vedere faptul că domnul 
deputat Ion Șcheau nu mai face parte din Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor. 
 

 
 
               PREŞEDINTE, 
 

Daniel Vasile Oajdea 
 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                     Bucureşti,

