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Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucuresti,  
Nr. 22/185/05.06.2013 

 
 
Către: Comisia pentru afaceri europene 
             Domnului Preşedinte Silaghi Ovidiu Ioan 
 
Spre informare: Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 
                             Direcţiei de drept comunitar 
 

 
PROIECT DE OPINIE 

asupra 
COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN ŞI 

COMITETUL REGIUNILOR privind viitorul captării şi stocării carbonului în 
Europa 

 
 

În conformitate cu Hotărârea  Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar 
asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
a fost sesizată pentru examinarea pe fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
privind viitorul captării şi stocării carbonului în Europa - COM(2013)180. 

Prezenta comunicare sintetizează situaţia actuală a evoluţiei CSC                 
(tehnologiile de captare şi stocare a CO2 ) şi identifică obstacolele care au împiedicat 
progresul tehnologiei în Europa în ritmul prevăzut iniţial în 2007. Documentul pune în 
discuţie unele dintre posibilele opţiuni de promovare a demonstraţiei la timp şi a utilizării 
timpurii a CSC în Europa şi de consolidare a valorii serviciilor sale comerciale pe termen 
lung. CSC este în general înţeleasă ca fiind compusă din trei etape majore:  

- Captarea dioxidului de carbon (CO2) emis de instalaţiile industriale;  
- Transportul de CO2  în situl de stocare; 
- Stocarea permanentă a CO2 în formaţiuni geologice, adânc sub pământ.  

Membrii Comisiei au dezbătut comunicarea în şedinţa din data de 4 iunie 2013, 
iar în urma discuţiilor au semnala o serie de aspecte care vizează în mod direct  
tehnologia de captare şi stocare a dioxidului de carbon. 
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 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci susţine eforturile întreprinse pentru 
combaterea efectelor schimbărilor climatice prin intermediul unor tehnologii de ultimă 
generaţie, cu condiţia ca acestea să poată oferi garanţii în privinţa riscurilor potenţiale şi a 
costurilor viitoare. 

Este necesară identificarea posibilelor costuri  suplimentare generate de 
implementarea CSC, costuri ce trebuie suportat fie de industrie, fie din fonduri publice, 
fie de către consumatorii finali.  

Un alt aspect care trebuie avut în vedere când vorbim de viitorul CSC şi de 
succesul instalării tehnologiei este opoziţia din partea cetăţenilor. Având în vedere 
eventualele riscuri pentru sănătate şi mediu, membrii comisiei consideră că este necesar 
ca tehnologia să fie testată în mod corespunzător, pentru a se constata dacă: 

(a) sunt disponibile situri de stocare adecvate; 

(b) echipamentele de transport sunt fezabile din punct de vedere tehnic şi 
economic; 

(c) adaptarea ulterioară în vederea captării de dioxid de carbon este fezabilă 
din punct de vedere tehnic şi economic. 

De asemenea, au fost ridicate o serie de intrebării privind demonstrarea 
eficienţei CSC, si anume: 

 insuficienţa informaţiilor cu privire la impactul acestei tehnologii asupra 
mediului şi sănătăţii umane; 

 preţul redus al carbonului; 

 asigurarea contribuţiei naţionale, precum şi a contribuţiei operatorului;  

 opoziţia puternică din partea opiniei publice. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 
 

  Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
 Daniel Mărăcineanu 


