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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru știință și tehnologie 
 

Bucureşti,  

Nr. 4c-24/104 

 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei catre Parlamentul European Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru 

energia solară – COM(2022)221 

  

 

 Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, potrivit Regulamentului 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu documentul 

privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru energia 

solară – COM(2022)221, pentru examinare în fond. 

 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menționat în ședința din data de 

12 septembrie 2022. 

 Prezenta inițiativă stabilește o foaie de parcurs pentru valorificarea oportunităților 

oferite de tehnologiile din domeniul energiei solare și prezintă o serie de măsuri precum 

simplificarea procedurilor de autorizare, lansarea unei Alianțe a industriei energiei solare 

fotovoltaice, instituirea Parteneriatului UE la scară largă în materie de competențe și 

Inițiativa europeană privind acoperișurile solare. 

Examinând documentul, membrii Comisiei au constatat Utilizarea masivă și rapidă 

a energiei din surse regenerabile se află în centrul planului REPowerEU, inițiativa UE de 

a pune capăt dependenței sale de combustibilii fosili din Rusia. Energia solară va fi 

elementul central al acestui efort. Cu fiecare panou instalat, energia infinită a soarelui va 

contribui la reducerea dependenței noastre de combustibilii fosili în toate sectoarele 

economiei, de la încălzirea locuințelor la procesele industriale. 

Energia solară prezintă o serie de avantaje care o fac deosebit de adecvată pentru a 

face față provocărilor energetice actuale. 
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Tehnologiile din domeniul energiei fotovoltaice solare și al energiei termice solare 

pot fi introduse rapid și recompensează cetățenii și întreprinderile, aducând beneficii atât 

pentru climă, cât și pentru costuri. 

Cetățenii UE apreciază autonomia de a-și produce propria energie, fie individual, 

fie colectiv. Aceasta reprezintă o oportunitate uriașă pentru orașe și regiuni întregi, în 

special pentru cele care trec la un nou model energetic și economic. Sectorul solar nu doar 

creează energie electrică și termică din surse regenerabile, ci creează și locuri de muncă, 

noi modele de afaceri și întreprinderi noi. 

Utilizarea masivă a energiei solare reprezintă, de asemenea, o șansă de a consolida 

poziția de lider industrial a UE. Prin crearea condițiilor-cadru adecvate, UE își poate 

extinde baza de producție, pornind de la mediul său dinamic, competitiv și bazat pe 

inovare și asigurând totodată faptul că produsele solare respectă standardele înalte ale 

consumatorilor din UE. 

Potrivit unor estimări, energia fotovoltaică produsă pe acoperișuri ar putea asigura 

aproape 25 % din consumul de energie electrică al UE, ceea ce reprezintă mai mult decât 

ponderea actuală a gazelor naturale. Aceste instalații, montate pe acoperișuri rezidențiale, 

publice, comerciale și industriale, pot proteja consumatorii de prețurile ridicate la energie, 

contribuind la acceptarea de către public a energiei din surse regenerabile. Ele pot fi 

montate foarte rapid, deoarece se utilizează structurile existente și se evită conflictele cu 

alte bunuri publice, cum ar fi mediul. Inițiativa europeană privind acoperișurile solare 

desfășurată la nivelul UE, anunțată în Comunicarea REPowerEU a Comisiei, urmărește să 

valorifice potențialul vast și insuficient utilizat al acoperișurilor în ceea ce privește 

producerea de energie solară, pentru ca energia să devină mai curată, mai sigură și mai 

accesibilă ca preț. Pentru a valorifica acest potențial, este necesară o acțiune imediată 

până la sfârșitul anului 2022. 

Statele membre ar trebui să pună în aplicare cu prioritate măsurile din cadrul 

acestei inițiative, utilizând fondurile UE disponibile, în special noile capitole 

REPowerEU din planurile lor naționale de redresare și reziliență. Comisia va monitoriza 

anual progresele înregistrate în punerea în aplicare a acestei inițiative, prin intermediul 

forurilor relevante, împreună cu părțile interesate din industria de profil și cu statele 

membre. 

Pe lângă programele specifice de finanțare a energiei, statele membre ar trebui, de 

asemenea, să urmărească sinergii cu infrastructura de transport sau cu programele de 

cercetare și inovare, asigurând un cadru de sprijin coordonat pentru energia solară în toate 

domeniile de politică relevante. În plus, acestea ar trebui să utilizeze sprijinul tehnic 

specific furnizat de Comisie pentru a-și reduce dependența de combustibilii fosili din 
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Rusia, prin intermediul instrumentului de sprijin tehnic care, printre altele, sprijină 

reformele menite să consolideze introducerea energiei solare. 

Strategia UE privind energia solară prezintă o viziune cuprinzătoare care să permită 

concretizarea rapidă a beneficiilor aduse de energia solară și prezintă patru inițiative 

pentru a depăși restul provocărilor în scurt timp. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuțiilor, opinia membrilor Comisiei pentru 

știință și tehnologie este favorabilă promovării documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului 

proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene potrivit art.173 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE,                      SECRETAR, 

      Dragoș Gabriel ZISOPOL                    Radu Tudor CIORNEI 

 


