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COMISIA DE AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
asupra Comunicirii Comisei citre Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliul, Comitetul Economic ~i Social European ~i Comitetul 
Regiunilor - Planul UE "Economii de energie" 

in conformitate cu prevederile art. I 73 alin.( I) din Regulamentul 
Camerei Deputatilor, republicat, cu modifidirile ~i completarile ulterioare, in 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeana (TUE), a Protocolului nr.1 ~i 

Protocolului nr.2, anexate TUE ~i a Tratatului privind functionarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru industrii ~i servicii a fost sesizata, pentru 
examinarea pe fond, cu Comunicarea Comisei catre Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliul, Comitetul Economic Iii Social European Iii 
Comitetul Regiunilor - Planul UE "Economii de energie" [COM(2 022) 240j, 
transmisa cu actul nr.IIIE/22.06.2022 [E 17/2022]. 

Planul UE "Economii de energie", adopta 0 abordare dubla: 
- realizarea unor economii de energie imediate prin alegeri vol un tare; 
- accelerarea ~i consolidarea masurilor structurale de eficienta 

energetica pe termen mediu ~i lung. 
Ambele abordari vor trebui sa fie sprijinite de un cadru financiar ~i de 

o structura de guvemanta eficace. 
Comunicarea urmare~te incurajarea statelor membre ale UE sa lanseze 

campanii de informare destinate gospodariilor ~i intreprinderilor, care ar putea 
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reduce cu 5% cererea de gaze ~i petrol ~i sa recurga la masuri fiscale pentru a 
'incuraja economiile de energie. 

Comunicarea vizeaza cu precadere mas uri de eficienta energetica, 
specifice politicii energetice la nivel national. 

Autoritatea Nationala de Reglementare 'in Domeniul Energiei 
apreciaza la fiind necesara extinderea obiectivelor din cadrul programului 
multianual aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.53120 19 privind 
aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modemizarea, 
reabilitarea, retehnologizarea ~i extinderea sau 'infiintarea sistemelor de alimentare 
centralizata cu energie termica a localitatilor ~i pentru modi ficarea ~i completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.5112006, aprobata cu modificari 
prin Legea nr. I 50/2022, ~i asupra altor aspecte cum ar fi: 

- extinderea subventiilor ~i 'in afara SACET la centralele de producere 
de energie termica aflate 'in proprietatea asociatiilor de proprietari; 

- subventionarea instalarii de contoare de masurare a caldurii, 
individual, pe apartamente ~i realizarea instalatiei de distributie a energiei term ice 
pe orizontala; 

- subventionarea montarii de echipamente pentru echilibrarea 
hidraulica 'in condominii; 

- subventionarea 'inchirierii de echipamente mobile de producere a 
anergiei termice necesare mentinerii nivelului de calitate a serviciului de livrare de 
energie termica pe durata avariilor, precum ~i a reparatiilor sau retehnologizarii. 

Membrii comlslel au dezbatut Comunicarea Comisei catre 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comitetul Economic ~i 

Social European ~i Comitetul Regiunilor - Planul UE "Economii de energie" 'in 
~edinta din data de 20 septembrie 2022. 

La lucrarile comisiei a participat, 'in calitate de invitat, din partea 
Autoritatii Nationale de Reglementare 'in Domeniul Energiei domnul Zoltan Nagy-
8ege - vicepre~edinte. 

La lucrarile comisiei au fost prezenti deputati conform listei de 
prezenta. 

in urma dezbaterii, membrii comisiei au hotariit, cu majoritate de 
voturi, sa aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei initiativei legislative. 

PRE~EDINTE, 

ConSlher parlamentar. IS~CJa Robe 
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