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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 24 noiembrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  8 5 2  
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 17 noiembrie 2015 

 
 

În ziua de marți, 17 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene și-a desfășurat ședința având 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinarea în fond a propunerilor Uniunii Europene și adoptarea opiniilor pentru: 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: Noi avantaje pentru consumatorii de energie - COM(2015) 339      

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a 
pieței energiei - COM(2015) 340 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și Consiliului de stabilire a unui cadru 
pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE - 
COM(2015) 341 

Invitaț:

 

 domnul Victor Vlad Grigorescu, ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și 
mediului de afaceri. 

II. Organizare internă:  Prezentarea listei proiectelor de acte ale Uniunii Europene cu care Comisia 
a fost sesizată pentru perioada 17 noiembrie – 4 decembrie 2015 / opțiuni pentru întocmirea Raportului. 
 

III.  Diverse:           
1. Informare a Ministerul finanțelor publice: participare ECOFIN - 10 noiembrie 2015. 
2. Informare de la reprezentantul Camerei Deputaților la Parlamentul European privind Raportul 

Comisiei pentru industrie și energie (ITRE) a Parlamentului European asupra Uniunii energetice. 
3. Informare privind participarea doamnei Ana Birchall, președintele Comisiei pentru afaceri 

europene, la Conferința internațională la nivel înalt cu tema ”Realizarea egalității de gen – provocări și 
oportunități în cadrul politicii europene de vecinătate, din regiune”, 9 – 10 noiembrie 2015, Tbilisi.   

4. Informare privind participarea domnului deputat Ștefan BURLACU la reuniunea Conferinţei 
interparlamentare privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanţa în Uniunea Europeană, 9 -10 
noiembrie 2015, Luxemburg. 

5. Informare privind participarea domnului deputat Dorin Silviu PETREA la Reuniunea  
interparlamentară a comisiilor  ”Războaiele de vecinătate din regiunea MENA și urmărirea deciziilor 
Consiliului European pentru apărare din iunie”, organizată de Comisia pentru afaceri externe (AFET) 
din Parlamentul European, 10 noiembrie 2015, Bruxelles. 

 
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost examinată propunerea legislativă a Uniunii Europene 

privind noi avantaje pentru consumatorii de energie, COM(2015) 339, care are obiectivul de a îi ajuta pe 
consumatori să înțeleagă informațiile de pe facturile la ener gie, prin evaluarea modul în care se pot 
îmbunătăți claritatea și comparabilitatea conținutului facturilor. 
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Analizând propunerea, membrii comisiei au recomandat Comisiei Europene să investigheze 
posibilitatea introducerii în circuitul civil al energiei obținute off-grid sau în micro-centrale comunitare și 
să analizeze modalităţile de încurajare a reţelelor locale şi a sistemelor off-grid la voltaj redus şi a 
producerii de echipamente electrice de uz casnic ce funcţionează la voltaj redus (12 sau 24 V). 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unei opinii care să includă toate 
observațiile și recomandările făcute. Opinia va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.2

Membrii comisiei au făcut recomandări în ceea ce privește investigarea impact ului asupra pieţei de 
energie generat de creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii, identificarea efectelor de generare 
a profitului ocazional de către scăderile de preţ ale energiei electrice în vederea stabilirii unor eventuale 
mecanisme de contracarare, explorarea potenţialului formelor avansate de energie pentru conturarea unor 
strategii unionale pe termen lung în această direcţie. 

. al ordinii de zi a fost examinată Comunicarea Comisiei privind lansarea procesului 
de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei - COM(2015) 340.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea opiniei - cu 
recomandările făcute, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.3.

În urma analizei, membrii prezenți ai Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în unanimitate, 
adoptarea opiniei - cu recomandările și propunerile făcute, care să fie transmisă Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea de Regulament de stabilire a unui cadru 
pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică, COM(2015) 341. Comisia pentru afaceri 
europene recomandă Comisiei Europene să consulte specialiştii în domeniu, pentru a se asigura că 
informaţiile furnizate pentru etichetare sunt comparabile la aceeaşi categorie de produse şi ţin seama de 
deosebirile dintre tipurile de tehnologii pentru funcţia de  bază şi de cele implementate suplimentar 
special pentru sporirea eficienţei energetice și propune luarea în considerare a armonizării minimale la 
nivelul Uniunii a etichetelor voluntare ce nu intră sub incidenţa cadrului pentru etichetarea în ceea ce 
privește eficiența energetică prevăzut în prezenta propunere. 

 
La punctul II

 

 al ordinii de zi, membrii comisiei au luat la cunoștință actele UE pentru care Comisia 
pentru afaceri europene a fost sesizată cu examinarea în fond în perioada 17 noiembrie – 4 decembrie 
2015. Totodată, au fost făcute opțiuni pentru întocmirea rapoartelor. 

La punctul III al ordinii de zi

 

, membrii comisiei au fost informați asupra participărilor la diferite 
reuniuni și conferințe care fac parte din Programul de acțiuni externe ale Comisiei pentru afaceri 
europene pe anul 2015. 

Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei. 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 17 deputați: Birchall Ana (PSD), 

Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar 
Dorel Gheorghe (PSD), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru 
(PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria 
(PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL),  Tararache 
Mihai (PNL), Teju Sorin (ALDE), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL). 

Au absentat: Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (ND), Ciubotaru Lucian Manuel 
(PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 

Preşedinte,    Secretar, 
 

Ana BIRCHALL  Dorel Gheorghe CĂPRAR 
 
consilier Gabriela Negreț 
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