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asupra Comunicarii Comisei catre Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliul, Comitetul Economic ~i Social European ~i Comitetul 

Regiunilor - REPowerEU Plan 

in conformitate cu prevederile art.173 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 :fi Social European :fi 
Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan {COM(2022)230j, transmisa cu actul 
nr.1 OIE/l 5 .06.2022 [E 14/2022]. 

I. Obiectivul Planului REPowerEU este restriins la a reduce rapid 
dependenta Europei de combustibilii fosili din Rusia prin accelerarea tranzitiei 
catre energia curata ~i conjugarea eforturilor In vederea construirii unui sistem 
energetic mai rezilient ~i a unei adevarate uniuni energetice, deci se concentreazii 
pe miisurile cu eJect pe termen mediu-lung. 

Autoritatea Nationala de Reglementare In Domeniul Energiei 
considera ca este necesara 0 abordare europeana ~i pentru perioada de tranzitie, In 
timpul careia masurile propuse de Comisie nu I~i vor fi Indeplinit In totalitate 
efectele, avand In vedere ca este necesara asigurarea ~i In aceasta perioada a: 
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a) sigurantei alimentarii cu energie; 
b) unor preturi la energie acceptabile social ;;i capabile sa mentina 

competitivitatea economiilor nationale; 
c) principiilor pietei libere consfintite de tratatele UE atat in domeniul 

energiei, cat ;;i in alte domenii economice. 
2. Principalele directii de actiune propuse de Comisie sunt: 
a) economiile de energie: se propune majorarea obiectivelor obligatorii 

privind eficienta energetica (prin modificarea Directivei privind eficienta 
energetica, adoptarea Directivei privind performanta energetica a cladirilor ;;i a 
propunerii de Regulament privind proiectarea ecologica pentru produsele 
sustenabile), schimbarea voluntara a comportamentului consumatorilor, masuri 
fiscale de incurajare a sistemelor de incalzire cu randament ridicat, a izolarii 
cladirilor, tranzitia la pompele de caldura, accelerarea punerii in aplicare a 
planurilor nationale privind energia ;;i clima (PNIESC). 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 
apreciaza ca aceste masuri sunt benefice mai ales pe termen lung, dar constata ca 
stimularea economiei de energie prin metode de piata (prin pre!) nu este abordata 
direct, ci doar prin mentionarea faptului ca ar trebui acordata atentie catre 
gospodariile vulnerabile (ceea ce implica existenta cre;;terilor de pret la energie in 
general) ;;i catre recalificarea profesionala a fortei de munca (ceea ce presupune 
existenta unor efecte majore asupra structurii economiei nationale). Consideram ca 
multe dintre masurile propuse in acest domeniu sunt cu rezultat limitat ;;i totodata 
indepartat in timp (cum ar fi: programe de sensibilizare, de informare si de sprijin, 
audituri energetice si plan uri de gestionare a energiei, asumarea de ciitre regiuni 
si orase a unor obiective in materie de economii de energie si implicarea 
cetiifenilor in aceste eforturi), fiind nevoie de 0 politica clara privind mentinerea 
semnalelor de pret pe care functionarea corecta a pietei de energie la nivelul tuturor 
statelor membre Ie poate fumiza in scopul economisirii de energie, corelata cu 
coordonareallimitarea tipurilor de ajutoare pe care statele membre Ie pot acorda 
populatiei ;;i sectoarelor economice astfel incat sa se mentina in acela;;i timp un 
grad acceptabil de suportabilitate, pre cum ;;i competitivitatea relativa a economiilor 
nationale. 

b) diversificarea importurilor de energie, masura evidentiata de 
Comisie fiind crearea unei platforme de achizitie in comun, pe baza voluntara de 
gaze, GNL ;;i hidrogen, precum ;;i dezvoltarea in viitor a unui mecanism de 
achizitie in comun; 

Ca prima etapa in vederea dezvoltarii unui mecanism de achizitie in 
comun este necesara unificarea legislatiei ;;i a reglementarilor tehnice cu privire la 
utilizarea hidrogenului la nivelul fiecarei tari membre ;;i a grupurilor operative 
regionale, astfel incat sa se optimizeze utilizarea infrastructurii de import, stocare si 
transport al gazelor. 

c) inlocuirea combustibililor fosili ;;i accelerarea tranzitiei Europei 
catre 0 energie curata; 

Comisia propune: majorarea tintei de energie regenerabila la 45% 
pentru 2030, 0 strategie privind energia solara fotovoltaica incluzand obligatii de 
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proiectare ~i instalare a panourilor fotovoltaice pe acoperi~urile cladirilor noi, 
administrative ~i comerciale ~i pana 'in 2027 pe toate cladirile, precum ~i 

impulsionarea contractelor directe 'in vederea finantarii proiectelor, utilizarea 
multi pia a spatiilor, intensificarea instalarii centrale lor eoliene offshore cu accent 
pe accelerarea procesului de autorizare ~i consolidarea lanturilor de aprovizionare, 
dublarea ratei de instal are a pompelor de caldura individuale, precum ~i integrarea 
pompei or de ciildura de mari dimensiuni, a energiei geotermale ~i termice solare 'in 
sistemele centralizate de 'incalzire care sa 'inlocuiasca sistemele de 'incalzire 
individuala. 

in ceea ce prive~te aceste mas uri, Autoritatea Nationala de 
Reglementare 'in Domeniul Energiei propune sa se coreleze aceste mas uri cu cele 
de adaptare a retelelor (mai ales a celor de distributie, dar ~i a celor de transport, 
subiect abordat partial la sectiunea Investitii inteligente - interconectare ~i 

infrastructura) de energie electrica la modificarea fluxurilor ~i regimurilor de 
functionare fata de cele de proiect, care implica atat investitii importante, cat ~i 

adoptarea unor mecanisme de piata, a caror punere 'in aplicare efectiva necesita 
timp, atat pentru realizare, cat ~i pentru adaptarea comportamentelor operatorilor de 
retea ~i ale utilizatorilor la aceste noi situatii. 

De asemenea, consideram ca acordarea unei importante speciale 
contractelor directe (PPA) de achizitie a energiei din surse regenerabile - inclusiv 
crearea unor platforme pentru tranzactionarea acestora - trebuie sa tina cont de 
imprevizibilitatea evolutiei pe termen lung a preturilor la energia electrica, care 
inerent se constituie ca referinta ~i pentru pretul din aceste contracte, 
imprevizibilitate care 'impiedica 'incheierea de contracte pe termen lung 'in general, 
pe orice piata. 

De asemenea, se propune electrificarea sau folosirea hidrogenului 'in 
industrie ~i transporturi, masurile 'in acest scop fiind implementarea contractelor 
pentru diferente pentru emisiile de carbon adresate acestor industrii, emiterea unor 
orientari privind contractele directe de achizitie pe termen lung de energie 
regenerabila, facilitarea consilierii tehnice 'in cadrul platformei InvestEU pentru a 
sprij ini proiectele finantate prin astfel de contracte, cre~terea finantarii prin F ondul 
de Inovare pentru a sprijini proiectele inovatoare privind electrificarea ~i utilizarea 
hidrogenului 'in industrie, electrolizoarele, pilele de combustie, stocarea ~i pompele 
de ciildura. 

Autoritatea Nationala de Reglementare 'in Domeniul Energiei 
considera benefice contractele pentru diferenfe pentru emisiile de carbon ca 
masura care sa suplineasca lipsa de previzibilitate a pretului emisiilor de carbon pe 
termen lung ~i sa impulsioneze tranzitia industriei catre electrificare ~i hidrogen, 
dar W mentine rezervele (pe baza aceluia~i rationament privind imprevizibilitatea 
pe termen lung a preturilor) asupra importantei acordate contractelor directe pe 
termen lung. 

Comisia propune 'in cadrul REPowerEU Plan: 
- Accelerarea dezvoltiirii hidrogenului ~i 'i~i propune printre altele 

finalizarea revizuirii pachetului de masuri privind piata hidrogenului ~i a gazelor, 
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dezvoltarea infrastructurii de hidrogen necesare pentru producerea, importul ;;1 
transportul a 20 de milioane de tone de hidrogen pana in 2030. 

Aceste mas uri sunt benefice dar sunt investitii pe termen mediu-Iung, 
care nu asigura nevoia imediata de gaze in contextual actual ;;i reducerea emisiilor 
CO2. 

- lmpuisionarea producfiei de biometan - investitii pe term en mediu
lung, necesita perioada de tranzitie pentru utilizarea biometanului. 

Astfel utilizarea hidrogenului din surse regenerabile, a biogazului si a 
biometanului de catre industrie sunt solutii alternative pe termen mediu si lung, 
fiind necesara dezvoltarea infrastructurii de hidrogen privind producerea, 
depozitarea si transportul acestuia. 

d) investitii inteligente: Comisia afirma ca in cursul perioadei de 
tranzitie, pana cand investitiile suplimentare avute in vedere doar de planul 
REPowerEU, apreciate la cca 210 mid. EUR, impreuna cu cele din programul 
Pregatiti pentru 55 i;;i vor face efectele care vor conduce la economii de cca 100 
mid. Euro/an, se vor putea constata preturi ridicate la energie ;;i 0 volatilitate 
crescuta a acestora, masurile de atenuare fiind considerate punctuale, pentru a se 
reduce la minim volatilitatea, pentru a Ie mentine sub control ;;i pentru a proteja 
persoanele afectate sau aflate la risc de saracie energetica. In acest subiect, Comisia 
propune aprobarea planului sau de a constitui un Fond pentru atenuarea impactului 
social al actiunilor climatice pentru a veni in sprijinul gospodariilor vulnerabile ;;i al 
intreprinderilor mici in procesul de tranzitie. 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 
considera ca problemele din perioada de tranzitie nu sunt tratate suficient in 
REPowerEU Plan, avand in vedere ca modul de adresare a acestor probleme de 
catre statele membre poate ave a impact negativ asupra functionarii pietei interne 
europene, asupra concurentei in celelalte domenii economice ;;i chiar asupra 
mentinerii indicatorilor de stabilitate financiar bugetara. Consideram ca ar fi fost 
necesar sa se expliciteze intelesul sintagmei de mentinere sub control a preturilor ;;i 
Comisia sa indice deja tipurile de mas uri de atenuare care ar avea cel mai redus 
impact asupra pietei unice sau un impact uniform asupra concurentei pe piata 
energiei electrice, precum ;;i pe pietele celorlalte produse cu impact transfrontalier 
relevant (lara a 0 denatura semnificativ). 

In acest context, consideram ca revizuirea mecanismelor privind 
emisiile de C02 (Directiva 20031871CE a Parlamentului European si a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu eject de sera in cadrul Comunitafii si de modificare a Directivei 
961611CE a Consiliului cu modificarile aduse de Directiva (UE) 20181410 a 
Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a 
Directivei 20031871CE in vederea rentabilizarii reducerii emisiilor de dioxid de 
carbon si a sporirii investifiilor in acest domeniu si a Deciziei (UE) 2015/ 1814), 
inclusiv prin evaluarea oportunitatii stabilirii unei limite maxime (eventual cu 0 

cre;;tere anuala) a pretului certificatelor de emisii, aplicabila doar pe perioada de 
tranzltle, ar putea constitui 0 metoda de tinere sub control a pretului energlel 
electrice lara a prejudicia semnalele de pret absolut necesare in vederea 
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economisirii ~i punerii in aplicare a masurilor de eficienta energetica (tinand seama 
ca, costul de producere a energiei electrice din surse regenerabile in locatiile ~i cu 
tehnologiile mature a ajuns comparabil cu cel pe baza de surse clasice, ca aceasta 
schema sustine producerea de energie electrica regenerabila in plus fata de 
schemele de ajutor enumerate in prezentul plan ~i majoreaza la nivel general pretul 
energiei electrice, care apoi este subventionat de statele membre din sumele astfel 
colectate, prin masuri cu caracter neuniform). 

Comisia afirma ca toate masurile prevazute in Planul REPowerEU 
sunt compatibile cu normele privind ajutoarele de stat, ca este responsabilitatea 
statelor membre sa se asigure ca toate ajutoarele acordate respecta normele UE 
privind ajutoarele de stat, dar ca va analiza cum ar putea facilita controlul asupra 
ajutoarelor de stat limitand in acela~i timp denaturarea concurentei ~i va formula 
orientari cu privire la modul in care ar putea fi proiectate masurile, recurgand la 0 

procedura accelerata de luare a deciziilor, revizuind constant normele, ajutand 
statele membre sa proiecteze masuri care pot fi exceptate de la obligatia de 
notificare. 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 
considera ca toate aceste actiuni ar trebui accelerate (inainte ca statele membre sa 
aloce resurse pentru elaborarea legislatiei care s-ar putea dovedi neconforma cu 
aceste orientari) ~i in acela~i timp ar trebui sa se ref ere ~i la masurile de atenuare a 
cre~terii preturilor, semnalate anterior. 

In privinta retelelor de energie electrica, Comisia afirma ca toate 
proiectele relevante se afla deja pe cea de-a cincea lista PIC (proiecte de interes 
comun), iar valoarea investitiilor suplimentare ce urmeaza a fi realizate pana in 
2030 este evaluata la cca 29 mid. Euro. Comisia propune modificarea PNRR prin 
includerea unui capitol dedicat indeplinirii obiectivelor Planului REPowerEU 
(afirmand ca a publicat recomandari pentru fiecare stat membru privind politica 
energetica adaptata acestui Plan), precum ~i utilizarea sinergica a: 

- Fondului european de dezvoltare regionala; 
- Fondul social european plus; 
- al doilea pilon al Politicii agricole comune; 
- Mecanismul pentru interconectarea Europei cu capitolele dedicate 

din PNRR, care ar putea sustine ~i proiectele de infrastructura energetica selectate 
in cadrul grupurilor regionale TEN-E. Pentru a mobiliza fonduri pentru acoperirea 
nevoilor de investitii pe termen scurt, Comisia propune 0 modificare punctuala ~i 
rapida a Regulamentului de instituire a mecanismului RR, ~i anume ca acesta sa 
permita alocarea unor fonduri suplimentare limitate din licitarea certificatelor de 
emisii in cadrul schemei ETS. Comisia propune ca daca in termen de 30 de zile de 
la modificare, statele membre care au dreptul de a accesa prin PNRR fonduri sub 
forma de imprumuturi nu fac aceste solicitari, sumele ramase disponibile sa poata fi 
puse la dispozitia altor state membre. 

~i in acest context Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul 
Energiei semnaleaza lipsa subiectului adaptarii retelelor de distributie la noua 
situatie privind fluxurile ~i regimurile de functionare. 
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Comisia precizeaza ca: evaluarea regionala a nevoilor suplimentare in 
materie de infrastructura de gaze pentru REPowerEU arata ca va fi posibil sa se 
compenseze integral echivalentul gazelor importate din Rusia printr-o solutie care 
va combina reducerea cererii, 0 cre~tere a productiei interne de biogazlbiometan ~i 
hidrogen ~i un numar limitat de infrastructuri de gaze suplimentare. 

Capacitatea de stocare este esentiala pentru sporirea securitatii 
aprovizionarii. 

Comisia incurajeaza inclusiv dezvoltarea coridoarelor de hidrogen, 
dezvoltarea rapida de retele offshore ~i de infrastructuri transfrontaliere de 
hidrogen. 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 
considera ca: 

- sunt necesare investitii in sistemele de producere, stocare, transport 
pentru compensarea partiala a gazelor din Rusia; 

- politica privind utilizarea hidrogenului trebuie unificata la nivelul UE 
astfel incat interconexiunile transfrontaliere existente sa poata fi utilizate 
independent de noua infrastructura necesara a fi realizata pentru acoperirea 
deficitului de gaze naturale; 

- trebuie elaborate politici referitoare la protectia consumatorilor 
precum ~i in ceea ce prive~te cre~terea preturilor ~i/sau reglementarea acestuia. 

Astfel Comisia i~i propune sa finalizeze revizuirea pachetului de 
masuri privind piata hidrogenului ~i a gazelor precum ~i suplimentarea investitiilor 
in cadrul programului Orizont Europa. Obiectivele propuse de CE privind utilizarea 
hidrogenului ~i dezvoltarea proiectelor de energie curata reprezinta 0 alternativa pe 
termen lung de a reduce rapid dependenta Europei de combustibilii fosili din Rusia 
prin accelerarea tranzitiei catre energia curata. 

3. Comisia abordeaza subiectul perioadei de tranzitie doar in ceea ce 
prive~te masurile pe termen scurt care vizeaza iarna urmatoare, ~i anume mai mult 
din perspectiva necesarului de gaze naturale, ~i propune statelor membre sa puna in 
aplicare preventiv Comunicarea UE privind economiile de energie, sa i~i 

actualizeze planurile de contingenta, cu accent pe identificarea clientilor esentiali 
care joaca un rol vital pentru lanturile de aprovizionare critice din UE, sa solicite 
operatorilor de transport de gaze naturale sa ia masurile tehnice pentru facilitarea 
pana iarna urmatoare a fluxurilor inverse, de la vest la est ~i sa incheie acordurile 
bilaterale de solidaritate, care sa se refere la aprovizionarea gospodariilor, a 
sisteme10r de termoficare ~i a instalatiilor sociale de baza. Comisia anunta ca 
urmeaza sa formuleze orientari pentru stabilirea prioritatilor pentru clientii 
neprotejati in special din industrie, in vederea identificarii lanturilor valorice 
nationale ~i transfrontaliere de importanta critica ~i esentiala. Comisia afirma ca va 
facilita e1aborarea unui plan coordonat la nivel UE pentru reducerea cererii, care sa 
cuprinda masuri voluntare bazate pe piata pentru a reduce preventiv consumul 
intreprinderilor ~i a garanta in acest fel ca se acorda priori tate consumatorilor 
protejati ~i ca va revizui planurile de pregatire pentru riscuri in domeniul energiei 
electrice. 
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in acest context, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul 
Energiei considera ca pentru intreaga perioada de tranzitie, dind adecvanta 
sistemelor de energie electrica are un risc crescut de a fi afectata, ar fi fost utila 
implementarea/reconsiderarealuniformizarea schemelor pentru consum intreruptibil 
~i a mecanismelor de capacitate pentru adresarea in contextul functionarii pietei a 
eventualelor situatii de neacoperire a necesarului de consum de energie electrica. 

4. in cadrul anexelor la Planul REPowerEU (Anexa I: Punct de 
pomire: toate masurile prevazute in pachetul "pregatiti pentru 55" vor reduce 
cererea de gaze a UE cu 116 miliarde de metri cubi, adica 30 %; Anexa 2: Harti; 
Anexa 3: Infrastructura de gaze necesara Realizarile cadrului TEN-E in materie de 
creare a un or retele europene reziliente de energie electrica ~i gaze), Comisia 
evalueaza atat rezultatele, cat ~i costurile corespunzatoare fiecarei categorii de 
masuri anuntate - anexa I, prezinta harti cu regiunile cele mai propice dezvoltarii 
diverselor categorii de E-SRE - anexa 2 ~i analizeaza impactul proiectelor de 
interes comun existente ~i a unor noi mas uri pentru asigurarea statelor europene cu 
necesarul de gaze, pe regiuni. 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 
mentioneaza ca in ceea ce prive~te impactul masurilor din domeniul energiei 
electrice, nu este clar daca la cele 21 mid mc de gaze economisite prin dezvoltarea 
de proiecte eoliene ~i sol are ar trebui adaugate cele 12 mid mc suplimentare 
an un tate in nota de subsol. Ca 0 apreciere generala, consideram ca scenariile de 
evaluare ar trebui detaliate ~i elaborate pe intreaga perioada pentru a putea face 
obiectul unei analize concrete ~i totodata pentru a deduce dinamica de 
implementare a acestor masuri de catre fiecare stat membru, inclusiv Romania. 

in concluzie, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul 
Energiei considera comunicarea Comisiei necesara, apreciind ca este nevoie sa fie 
completata mai ales cu propunerea masurilor pe perioada de tranzitie, care in opinia 
sa nu se rezuma numai la iama viitoare, precum ~i cu 0 politica unitara de control al 
preturilor, daca se considera compatibila cu principii Ie de functionare a UE. 

in acest sens, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul 
Energiei considera ca ar fi fost necesar sa se afirme explicit ca se mentine ca 
principiu functionarea sistemelor energetice pe baza mecanismelor de piata sau ca 
dimpotriva, tinand seama de circumstante, se renunta partial ~i/sau temporar la 
acestea. 

in opinia Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul 
Energiei, din Planul REPowerEU lipse~te 0 analiza in timp a efectului masurilor 
anuntate, pentru a identifica masura in care pe perioada de tranzitie ar fi necesare 
masuri complementare, in sensu I derogarilor limitate in timp de la planurile de 
scoatere din functiune a capacitatilor de producere a energiei electrice pe baza de 
carbune ~i dupa caz a celor nucleare sau pe baza de gaze naturale. Totodata, 
Comunicarea se constituie ca 0 lista de directii de actiune, tara a se propune 0 

ordine de prioritate care sa tina seama de interdependenta in timp dintre ele. 
De asemenea, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul 

Energiei apreciaza ca este necesara accelerarea emiterii orientarilor si actelor 
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delegate anuntate de Comisie, care ar trebui sa faca parte integranta din acest plan 
~i sa fie coordonate cu acesta ~i intre ele. 

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

Social European ~i Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan 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
Bege - vicepre~edinte. 

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

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

PRE~ED[NTE, 

Sandor Bende 

Consilier parlamenlar, Isa~C" Robe 
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