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OPINIE 

asupra Comunicării: Planul 2011 pentru eficienţă energetică 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.12, ale Protocolului nr.1 şi ale 
Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona, precum şi ale art.17 din Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru 
examinarea fondului, cu Comunicare: Planul 2011 pentru eficienţă energetică, 
transmisă cu actul nr.1/E/18.04.2011. 
  Guvernul României, prin Nota Departamentului de Afaceri Europene – 
Direcţia Coordonare Poziţii Piaţă Internă, subliniază că România consideră că nu 
este oportună definirea unei ţinte cu caracter obligatoriu. 

Comunicarea identifică măsurile necesare pentru a atinge, până în 2020, 
un potenţial de economie de energie eficientă din punct de vedere al costurilor de 
20%, în toate sectoarele, inclusiv cel al construcţiilor, al serviciilor utilitare, al 
transporturilor şi cel industrial. 

Măsurile propuse vizează apropierea de obiectivele Uniunii Europene 
pentru a realiza economii de energie de 20%, consolidarea independenţei energetice 
şi siguranţa aprovizionării şi vor fi aplicate cu ajutorul unor instrumente legislative 
adecvate. 

Examinarea fondului a avut loc în şedinţa comisiei din data de 18 mai 
2011. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei: domnii Nagy-Bege Zoltan – 
director general şi Corneliu Rotaru – director. 

În urma dezbaterilor s-au evidenţiat o serie de probleme: 
- necesitatea intensificării eforturilor pentru modernizarea şi dezvoltarea 

infrastructurii energetice a Europei; 
- necesitatea intensificării eforturilor financiare pentru promovarea 

surselor regenerabile de energie; 
- necesitatea intensificării eforturilor pentru eliminarea obstacolelor de 

natură juridică şi administrativă; 
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- necesitatea înlăturării obstacolului în ce priveşte „motivaţiile 
divergente”; 

- definiţii clare ale termenilor „eficienţă energetică” şi „economia de 
energie”; 

- prevederi clare pentru promovarea investiţiilor în tehnologii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon;  

- finanţarea planului pentru eficienţa energetică să fie reflectată 
corespunzător în bugetul Uniunii Europene; 

- investiţiile majore necesare pentru dezvoltarea infrastructurii nu pot fi 
asigurate numai de piaţă, astfel toate costurile ar fi recuperate prin intermediul 
tarifelor; 

- necesitatea acordării de sprijin financiar comunitar pentru proiectele 
de interes european; 

- înfiinţarea unei autorităţi/agenţii pe structura organizatorică şi 
personalul specializat din Agenţia Română de Conservare a Energiei – ARCE – 
desfiinţată prin comasarea cu Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul 
Energiei în 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Viorica Petraşcu 
Consilier parlamentar, 
Isabela Robe 

 


