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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 
Comisia buget, finanţe                                                   Bucureşti, 22 iunie  2011                  
şi bănci                                                                             Nr. 254/  

 
 
 

Către,  
Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României 
 
Domnului Preşedinte, Viorel HREBENCIUC 

 
 
 

PROIECT DE OPINIE 
privind 

propunerea de Directivă a Consiliului  
pentru amendarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind 

restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a 
electricităţii 

 
Având în vedere Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor 

naţionale, în special art. 5 şi 12 al TUE şi protocoalele nr. 1 si 2 anexate 
Tratatului, 

Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 

Luând în considerare poziţia Guvernului României, exprimată prin 
Departamentul pentru afaceri europene, 

Luând în considerare opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 
exprimată în şedinţa sa din 24 mai 2011, 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci examinând în şedinţa sa din    
22 iunie 2011 propunerea de Directivă a Consiliului  pentru amendarea 
Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului 
comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii,  a adoptat 
următorul proiect de opinie: 
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1) Propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi al 
proporţionalităţii, întrucât obiectul acestei reglementări –  şi anume 
restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor 
energetice şi a electricităţii - nu poate fi realizat prin reglementări care ar 
putea fi adoptate de statele membre, ci numai prin reglementări la nivelul 
Uniunii Europene. 

2) Comisia de buget, finanţe şi bănci salută posibilitatea Statelor Membre de a 
opta  pentru o perioadă de tranziţie de până la 1 ianuarie 2021 pentru 
introducerea taxării pe bază de emisii CO2 pentru carburanţi pentru 
automobile şi pentru carburanţi folosiţi pentru încălzire, oferă timp 
industriei şi administraţiei publice, pentru a se adapta la noua structură de 
impozitare. 

3) Comisia buget, finanţe şi bănci recomandă Comisiei Europene să studieze 
posibilitatea stimulării şi sprijinirii transferului de tehnologii în domeniul 
energetic, spre a beneficia cât mai mult de oportunităţile oferite de Piaţa 
Unică Europeană în scopul reducerii decalajelor economice între Statele 
Membre. 

4) Comisia de buget, finanţe şi bănci salută prevederea prin care se lasă 
posibilitatea Statelor Membre de a introduce rate diferenţiate de impozitare. 
Sunt prevăzute cote minime, bazate în principal pe volumul de energie 
consumată, pentru produsele utilizate în încălzire, electricitate şi carburanţi 
cu respectarea nivelului minim prevăzut de directivă.  

5) Având în vedere problema ridicată pentru populaţia cu venituri reduse, 
statele membre sunt libere să stabilească sau nu propriile strategii de 
acordare a subvenţiilor pentru încălzire, ca urmare a creşterii prevăzute a 
nivelului minim al accizelor la produsele energetice şi la electricitate, ceea 
ce se va traduce în fapt prin creşterea preţurilor acestora. Se recomandă  
Comisiei Europene să studieze posibilitatea de a limita impactul acestui 
segment al populaţiei. 

 
 
 
 
                     Preşedinte,                                                    Secretar, 

 
         Maria Eugenia BARNA                                      Nicolae BUD 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Consilier, Gica Roşu 
 
Consilier, Luminiţa Ghiorghiu 


