
 

Dlui Ion-Marcel CIOLACU   

Președintele Camerei Deputaților  

Palatul Parlamentului  

Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 

RO – 050563 BUCUREȘTI 
 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ 
 
 
 
 
 

 

Bruxelles, 3.6.2020 

C(2020) 3714 final 

 

 

 

Stimate Domnule Președinte,  

Comisia mulțumește Senatului pentru opinia sa privind Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor intitulată „Uniți în realizarea uniunii energetice și a acțiunilor climatice – 

Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o energie curată” [COM(2019) 285 

final].  

Comisia ia notă de angajamentul politic al Camerei Deputaților de a sprijini o tranziție 

de succes și echitabilă către o energie curată și salută notificarea primită de la Guvernul 

României privind planul său național privind energia și clima (PNEC). Acest lucru este 

relevant în special având în vedere criza provocată de Covid-19, în contextul căreia 

Pactul verde și punerea în aplicare a politicilor și a măsurilor necesare pentru atingerea 

obiectivelor UE în materie de energie și climă până în 2030 pot contribui activ la 

redresarea economică. 

Comisia așteaptă să coopereze în continuare cu autoritățile române în vederea punerii în 

aplicare a planului național al României privind energia și clima și a realizării 

priorităților Pactului verde european pentru asigurarea faptului că România dispune de 

un sistem energetic competitiv, durabil și sigur; trebuie dezvoltate în continuare în 

special următoarele aspecte prioritare: i) necesitatea de a depune, în conformitate cu 

Pactul verde european, eforturi reînnoite în ceea ce privește energia din surse 

regenerabile și eficiența energetică, care să includă adoptarea unor politici și măsuri 

noi și mai ambițioase; ii) necesitatea de a intensifica eforturile în vederea liberalizării 

depline a piețelor energiei electrice și gazelor, inclusiv asigurarea unui cadru juridic 

stabil, previzibil și care să stimuleze și să faciliteze investițiile; iii) necesitatea de a oferi 
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o protecție sporită consumatorilor vulnerabili și importanța de a sprijini o tranziție 

energetică justă și echitabilă.  

În ceea ce privește măsurile de sprijinire a lucrătorilor și a familiilor acestora afectați 

de eliminarea treptată a cărbunelui, Comisia salută progresele realizate în ultimul an de 

România în Valea Jiului și reamintește propunerea actuală de a aloca 757 de milioane 

EUR României în cadrul Fondului pentru o tranziție justă.  

Comisia ia notă de recomandarea Camerei Deputaților privind adaptarea mecanismelor 

Orizont Europa, printr-o finanțare susținută și mai curajoasă a celor mai recente 

descoperiri în domeniul cercetării la noile frontiere ale cunoașterii. La rândul său, 

Comisia încurajează statele membre să propună idei concrete pe baza recomandărilor 

pe care le formulează, atunci când este posibil.  

Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaților pentru consolidarea 

competențelor și a măsurilor educative în scopul susținerii și facilitării tranziției 

energetice. Comisia apreciază, de asemenea, recomandarea privind sporirea eforturilor 

pentru a identifica sursele regenerabile de energie și pentru a asigura implicarea 

părților interesate în această cercetare.  

Ca ultim punct, Comisia apreciază recomandarea Camerei Deputaților privind 

elaborarea unei strategii distincte pentru sprijinirea microrețelelor de curent electric, a 

autoconsumului energetic și a racordării microunităților energetice la rețele.  

Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor semnalate de Camera Deputaților 

și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Maroš Šefčovič       Kadri Simson 

Vicepreședinte        Membru al Comisiei 
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