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În conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al 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, în data de 19 
aprilie 2011, pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii pentru 
propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE  privind 
restructurarea cadrului comunitar de impozitare  a produselor energetice și a 
electricității,  E 10/2011-s, cu nr.COM(2011) 169. 
  

Prezenta propunere urmăreşte următoarele obiective: 
 
a. asigurarea unui tratament consecvent al resurselor de enegie în cadrul 

Directivei privind impozitarea energiei (ETD) în vederea existenţei 
unui mediu concurenţial echitabil  real între consumatorii de energie, 
indiferent de resursele energetice utilizate; 

b. definirea unui cadru adaptat pentru impozitarea energiilor din surse 
regenerabile; 

c. definirea unui cadru pentru utilizarea impozitării emisiilor de CO2, 
care să completeze semnalul referitor la preţul carbonului prevăzut de 
Directiva 2003/87/CE ³ (ETS), evitându-se totodată suprapunerile 
celor două instrumente. 
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 Guvernul României, prin Nota transmisă Parlamentului României în 
data de 28 aprilie 2011 de către Departamentul pentru Afaceri Europene, Direcţia 
Coordonare Poziţii piaţă Internă şi-a exprimat punctul de vedere prin care intrarea în 
vigoare  a directivei ar putea să genereze un efort de adaptare la noile prevederi şi ar 
putea genera greutăţi administrative semnificative ale statului. 

Perioadele de tranziţie până în anul 2023, prevăzute pentru alinierea 
completă a impozitării conţinutului energetic, sau până în anul 2021, pentru 
introducerea taxării pe bază de emisii CO2, oferă timp industriei şi administraţiei 
publice, pentru a se adapta la noua structură de impozitare.  

 
 In şedinţa din data de 24 mai 2011, deputaţii Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, în prezenţa reprezentanţilor Comisiei Naţionale de Prognoză şi 
Direcţiei de drept comunitar din cadrul Camerei Deputaţilor, au dezbătut proiectul 
legislativ şi punctul de vedere al Guvernului şi au constatat că propunerea de 
Directivă  2003/96/CE  privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare  
a produselor energetice și a electricității,  E 10/2011-s, cu nr.COM(2011) 169 
respectă atât principiul subsidiarităţii cât şi principiul proporţionalităţii.  
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