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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 26 septembrie 2022 

Nr. 4c-9/578 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Ștefan MUȘOIU 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

înaintăm proiectul de opinie asupra documentului privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru energia 

solară – COM (2022) 221, document transmis comisiei noastre pentru 

examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 26 septembrie 2022 

Nr. 4c-9/578 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 

Strategia UE pentru energia solară – COM (2022) 221 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 

art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu documentul privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru energia 

solară – COM (2022) 221, transmis pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat şi 

documentele conexe în şedinţa din data de 20 septembrie 2022. Astfel, 

au fost prezentate Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru 

Uniunea Europeană şi Nota Ministerului Afacerilor Externe. 

În cadrul dezbaterilor s-a spus că tipul documentului este fără 

caracter legislativ și au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document.  

Astfel, s-a precizat că Strategia UE privind energia solară face parte 

din demersurile necesare pentru realizarea obiectivelor legate de 

neutralitatea climatică, pe care Uniunea Europeană și le-a asumat prin 

Acordul de la Paris din 2015.  
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Strategia reliefează avantajele energiei solare și potențialul acesteia 

în efortul statelor membre de a elimina treptat dependența de 

combustibilii fosili importați din Rusia. Aspectele critice cu care Uniunea se 

confruntă în acest domeniu sunt legate de slaba producție de energie 

solară, existența unor proceduri administrative greoaie, deficitul de 

persoane calificate și deficitul de materii prime critice. Pentru remedierea 

acestor neajunsuri, Comisia propune statelor membre o serie de soluții 

concrete și rapide, indicând și posibilele surse de finanțare.  

Comunicarea prezintă potențialul energiei solare (fotovoltaice și 

termice) în vederea eliminării complete a dependenței de combustibilii 

fosili importați din Rusia. Printre avantajele pe care le prezintă 

comunicarea se află: 

 costurile reduse; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 capacitatea de a propulsa Uniunea pe poziția de lider în domeniul 

industrial.  

Strategia în domeniul energiei solare identifică patru dificultăți și 

propune soluții. 

O primă dificultate este legată de nevoia de accelerare a 

utilizării energiei solare, grație rolului acesteia în reducerea 

dependenței de gazele naturale utilizate în prezent la scară largă pentru 

producerea de electricitate, atât în spațiile rezidențiale sau comerciale, dar 

mai cu seamă în procesele industriale.  

Pentru aceasta, Comisia Europeană propune statelor membre să 

conlucreze cu Uniunea la valorificarea potențialului acoperișurilor în 

producerea de energie solară, estimându-se că energia fotovoltaică 

produsă pe acestea ar putea acoperi 25% din consumul de energie 

electrică al UE. Atât acțiunea Uniunii, cât și a statelor membre ar trebui 

însă să fie imediată, până la finele lui 2022. 

A doua dificultate vizează înlăturarea obstacolelor 

administrative în calea montării instalațiilor de energie solară la 

scară utilitară.  
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Statele membre sunt invitate să întreprindă un exercițiu de 

cartografiere pentru a identifica amplasamentele adecvate pentru 

instalațiile de energie din surse regenerabile, care sunt necesare pentru a 

atinge obiectivul revizuit al UE pentru 2030. Acestea ar trebui, de 

asemenea, să desemneze zonele prioritare pentru surse regenerabile de 

energie în cazul cărora procedura de acordare a autorizațiilor va fi 

mai simplă și mai rapidă decât în cazul altor zone. 

A treia dificultate privește lipsa lucrătorilor calificați în 

sectorul energiei solare. În acest sens, statele membre sunt încurajate 

să analizeze lacunele în materie de competențe din domeniu și să dezvolte 

programe de formare adecvate scopului, ținând seama de potențialul de 

creștere a participării femeilor. La rândul său, Comisia propune instituirea 

unui parteneriat al UE la scară largă în materie de competențe în domeniul 

energiei din surse regenerabile pe uscat, inclusiv al energiei solare, în 

cadrul Pactului european privind competențele.  

A patra dificultate se referă la asigurarea rezilienței lanțului 

valoric industrial al energiei solare, în special în sectorul producției de 

energie fotovoltaică. În acest context, Comisia Europeană pune problema 

materiilor prime critice utilizate în producerea și instalarea tuturor 

modulelor fotovoltaice și solicită măsuri pentru evitarea denaturării 

piețelor mondiale și diversificarea aprovizionării. Totodată, este susținută 

îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor și a circularității acestora, 

respectiv recuperarea, reutilizarea și reciclarea modulelor fotovoltaice, 

apreciindu-se că domeniul necesită inovare suplimentară. În opinia 

Comisiei, un sprijin ar putea veni din partea unei Alianțe a industriei 

fotovoltaice solare la nivelul Uniunii, cu rolul de a identifica și coordona 

oportunitățile de investiții, rezervele de proiecte și portofoliile tehnologice, 

stabilind traiectorii pentru ecosistemul industrial solar din Europa.  

 

Obiectivul prezentei propuneri este accelerarea utilizării la scară 

largă a energiei din surse regenerabile care joacă un rol central în 

realizarea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050, contribuind 
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în același timp la scăderea dependenței UE de combustibilii fosili importați 

și la scăderea prețurilor energiei. Contribuția energiei solare la această 

tranziție va trebui să crească semnificativ pentru a alimenta un sistem 

energetic integrat, pentru a electrifica sectoarele de utilizare finală și 

pentru a sprijini producerea hidrogenului regenerabil.    

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie favorabil, care va fi transmis Comisiei pentru 

afaceri europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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