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Rezumat 

Războiul din Ucraina a exacerbat problema energetică existentă la nivel european și 

internațional (concretizată în prețuri mari la energie), ridicând chestiunea securității 

aprovizionării cu energie și evidențiind dependența economiilor din UE de combustibilii fosili 

(gaze naturale, petrol și cărbune) din Rusia. 

Planul „REPowerEU” include măsuri pentru reducerea dependenței energetice a UE de toate 

tipurile de combustibili rusești și accelerează punerea în aplicare a Pactului verde european 

prin acțiuni noi, ținând cont de pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”. Sunt mobilizate fonduri 

suplimentare pentru accelerarea și mai mult a decarbonizării economiilor europene, pentru 

eliminarea decalajelor privind infrastructura din UE și pentru abordarea legăturilor 

transfrontaliere importante. Sunt avute în vedere măsuri de atenuare a impactului întreruperilor 

aprovizionării cu energie cauzate de invazia Rusiei asupra întreprinderilor și gospodăriilor. 

Planul este însoțit de măsuri legislative, printre care o propunere de regulament ce vizează 

introducerea, în planurile naționale de redresare și reziliență, a unor capitole dedicate sporirii 

rezilienței sistemului energetic al UE, respectiv o propunere de directivă care va modifica 

Directivele 2018/2001 (privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile), 2010/31 

(privind performanța energetică a clădirilor) și 2012/27 (privind eficiența energetică). 

Noul plan și inițiativele conexe consideră recurgerea de către statele membre la combustibilii 

fosili (cărbuni, petrol) și la energia nucleară drept soluții tranzitorii, cu caracter temporar, care 

nu ar trebui să pună în pericol îndeplinirea obiectivelor pe termen lung precizate în Pactul verde 

european. 

La sfârșitul lunii iunie 2022 a fost adoptat Regulamentul 2022/1032 în ceea ce privește 

înmagazinarea gazelor, având ca obiectiv garantarea siguranței furnizării de gaze pentru iarna 

următoare 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_230_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2022)0230&l=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-energy/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/SWD(2022)%20230_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf
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La 20 iulie 2022, Comisia Europeană a promovat un Plan european de reducere a cererii de 

gaze, alături de o propunere de regulament privind măsurile coordonate de reducere a cererii 

de gaze, adoptată de Consiliul UE la reuniunea extraordinară din 26 iulie 2022. Cele din urmă 

inițiative urmăresc reducerea utilizării gazelor în UE cu 15 % între 1 august 2022 și 31 martie 

2023. 

 

Cuvinte-cheie: energie; gaze naturale; securitatea aprovizionării cu energie; Planul 

REPowerEU; Pactul verde european; tranziție ecologică; pachetul „Pregătiți pentru 55” 
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1. CONTEXT 

Prezentarea planului „REPowerEU” a avut loc în contextul invadării Ucrainei de Rusia (după 

24 februarie 2022), ce a perturbat masiv sistemul energetic mondial, antrenând creșterea 

prețurilor la energie, accentuând preocupările legate de securitatea energetică în UE și 

evidențiind dependența excesivă a UE de importurile de combustibili fosili (gaze, petrol și 

cărbune) din Rusia. 

La 8 martie 2022, Comisia Europeană a prezentat comunicarea „REPowerEU: acțiuni europene 

comune pentru o energie mai accesibilă ca preț, sigură și durabilă”, COM(2022)108. 

La 23 martie, Comisia Europeană a prezentat comunicarea „Securitatea aprovizionării și prețuri 

accesibile ale energiei electrice: opțiuni de măsuri imediate și pregătirea pentru iarna 

următoare”, COM(2022)138, în care a explorat opțiuni pentru abordarea impactului creșterii 

prețurilor energiei, calificate ca intervenții de urgență, pe o durată determinată de timp și care 

nu ar trebui să pună în pericol îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale Pactului verde și 

funcționarea pieței unice. 

La reuniunea din 24 și 25 martie 2022, Consiliul European a convenit eliminarea treptată și cât 

mai curând posibil a dependenței UE de importurile de energie din Rusia; poziția respectivă o 

continuă pe cea convenită în Declarația de la Versailles (expusă la reuniunea neoficială a 

Consiliului European din 10-11 martie 2022). Pe baza comunicării din 8 martie 2022, Consiliul 

European a invitat Comisia Europeană să prezinte un plan detaliat „REPowerEU”. 

În prima jumătate a anului 2022 în cadrul UE au fost întreprinse măsuri pentru diversificarea 

aprovizionării cu gaze din alte surse în afara Rusiei; importurile de gaz natural lichefiat 

(„GNL”) din afara Rusiei au crescut cu 21 de miliarde m3 în comparație cu aceeași perioadă a 

anului trecut; importurile prin conducte din afara Rusiei au crescut cu 14 miliarde m3 din 

Norvegia, Azerbaidjan, Regatul Unit și Africa de Nord. 

 

2. DESCRIEREA PLANULUI 

Obiectivul planului „REPowerEU” este reducerea rapidă a dependenței UE față de 

combustibilii fosili (gaze, petrol și cărbune) din Rusia, prin accelerarea tranziției către energia 

curată (energia electrică produsă din surse regenerabile și din hidrogen) și conjugarea 

eforturilor în vederea construirii unui sistem energetic mai rezilient și a unei uniuni energetice 

veritabile.  

Statele membre depind în proporții variabile de sursele de energie din Rusia, existând diferențe 

între țări în ceea ce privește situația energetică și compoziția mixului energetic; planul 

„REPowerEU” propune o gamă de răspunsuri adaptate nevoilor specifice ale statelor membre. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_108_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_138_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54785/20220311-versailles-declaration-ro.pdf
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Planul nu aduce atingere obiectivului UE de a reduce cu cel puțin 55 % emisiile nete de gaze 

cu efect de seră până în 2030 și de a atinge neutralitatea 

climatică până în 2050, în conformitate cu Pactul 

verde european, concretizat în pachetul de propuneri 

„Pregătiți pentru 55”. Consumul de gaze al UE ar 

trebui redus într-un ritm mai rapid, limitând utilizarea 

gazelor drept combustibil de tranziție (și înlocuirea lor 

cu biometanul durabil și hidrogenul din surse 

regenerabile); potrivit comunicării de față, cererea de 

gaze a UE ar urma să scadă într-un ritm mai rapid decât 

cel prevăzut în pachetul „Pregătiți pentru 55”; 

renunțarea la aprovizionarea cu combustibili fosili din 

Rusia ar urma să impună însă investiții specifice în 

infrastructura de gaze pentru a asigura securitatea 

aprovizionării și modificări foarte limitate ale infrastructurii petroliere, precum și investiții pe 

scară largă în rețeaua de energie electrică și într-o magistrală a hidrogenului dezvoltată la 

nivelul întregii UE; în paralel, și capacitățile existente de exploatare a cărbunelui ar putea fi 

utilizate parțial, pentru o perioadă mai lungă decât se preconizase inițial, rezervându-se un rol 

în acest scenariu și pentru energia nucleară și resursele interne de gaze. 

Planul „REPowerEU” prezintă acțiuni în următoarele patru direcții: 

i. economisirea energiei; comunicarea de față este însoțită de 

Planul UE „Economii de energie”, COM(2022)240, care prezintă o 

abordare dublă: realizarea unor economii de energie imediate prin 

alegeri voluntare (prin schimbări comportamentale) și, respectiv, 

accelerarea și consolidarea măsurilor structurale de eficiență 

energetică pe termen mediu și lung. 

Este preconizată majorarea obiectivului obligatoriu 

prevăzut în Directiva privind eficiența energetică. Pachetul „Pregătiți pentru 55” ar 

urma să reducă consumul de gaze în UE cu 30 % până în 2030, peste o treime din 

respectivele economii provenind din îndeplinirea obiectivului UE în materia eficienței 

energetice; planul de față evocă actualizarea respectivelor proiecții, care, prin 

reducerea suplimentară a consumului de energie în UE comparativ cu proiecția 

prezentată în propunerea anterioară, din 2021, de modificare a Directivei privind 

eficiența energetică, COM(2021)558, și prin urmărirea unor obiective mai ambițioase 

privind energia din surse regenerabile, ar putea conduce UE la îndeplinirea integrală a 

obiectivelor planului REPowerEU; ar rămâne neschimbate celelalte aspecte ale pachetului 

„Pregătiți pentru 55”. 

Alte măsuri urmează a fi promovate prin Directiva 2018/844 privind performanța energetică a 

clădirilor și prin viitorul Regulament privind proiectarea ecologică pentru produsele 

sustenabile, COM(2022)142, 2022/0095(COD), prezentat la 30 martie 2022. 

Comunicarea amintește lansarea, de Comisia Europeană, în cooperare cu Agenția 

Internațională a Energiei („AIE”), a unui plan în nouă puncte intitulat „Contribuția 

mea” pentru reducerea consumului de energie în UE, ce ar putea conduce la o reducere 

cu 5 % a cererii de gaze (aproximativ 13 mld m3) și de petrol (aproximativ 16 mtep). 

Este anunțată elaborarea, de Comisia Europeană, a unui plan coordonat la nivelul UE 

de reducere a cererii de gaze naturale. Planul, denumit „Să economisim gazele pentru 

Pactul ecologic/ verde european a 
fost promovat prin comunicarea 
COM(2019)640, 11.12.2019. 

Pachetul „Pregătiți pentru 55”, 
promovat în 2021, are ca obiectiv 
reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră în UE cu 55 %, comparativ cu 
nivelurile din 1990, până în 2030. A 
se vedea pagina Consiliului UE 
„Pregătiți pentru 55”.  

Planul UE „Economii 
de energie”, 
COM(2022)240, se află 
în curs de examinare 
la Camera Deputaților. 

A se vedea 
secțiunea 3, 
mai jos. 

A se vedea 
secțiunile 3 și 
4.3, mai jos. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_240_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_558_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018L0844
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_142_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.iea.org/reports/playing-my-part
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_240_RO_ACT_part1_v2.pdf
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siguranță la iarnă”, a fost prezentat la 20 iulie a.c. și este însoțit de o propunere de regulament 

privind măsurile coordonate de reducere a cererii de gaze, adoptată la 26 iulie 2022. 

În plus, sunt evocate măsuri de ordin fiscal și social pe care le 

pot întreprinde statele membre (cote reduse de TVA pentru 

sistemele de încălzire cu randament ridicat și pentru izolarea 

clădirilor, măsuri de tarifare a energiei pentru încurajarea 

tranziției la pompele de căldură și achiziționarea de aparate 

mai eficiente; susținerea gospodăriilor vulnerabile și 

gestionarea impactului potențial al tranziției energetice 

accelerate asupra pieței forței de muncă); sunt vizate 

accelerarea punerii în aplicare a planurilor naționale privind 

energia și clima și actualizarea obiectivelor respectivelor, 

potrivit unor orientări pe care Comisia Europeană urmează să 

publice în 2022, precum și rolul regiunilor și orașelor în 

economisirea energiei. 

Tot ca măsuri pe termen scurt, comunicarea are în vedere, în privința consolidării gradului de 

pregătire, actualizarea planurilor naționale de urgență, ținând seama 

de recomandările cuprinse în evaluarea gradului de pregătire efectuată 

de Comisia Europeană, planurile ce ar trebui să identifice clienții 

esențiali care joacă un rol vital pentru lanțurile de aprovizionare critice 

din UE; adoptarea unor măsuri tehnice, de operatorii de sisteme de 

transport, în vederea sporirii capacităților de flux inversat de la vest la 

est până în iarna următoare, inclusiv în ceea ce privește cerința tehnică 

referitoare la compoziția fluxului de gaze; încheierea unor acorduri 

bilaterale de solidaritate între țările învecinate1. 

Comunicarea arată că, în cadrul UE, măsurile de solidaritate sunt concepute ca soluție de ultimă 

instanță în cazul unei penurii extreme de gaze pentru a asigura aprovizionarea gospodăriilor, a 

sistemelor de termoficare și a instalațiilor sociale de bază din țara afectată; orientări privind 

criteriile de stabilire a priorităților pentru clienții neprotejați, în special din industrie, ce vor fi 

formulate de Comisia Europeană, ar urma să identifice lanțurile valorice naționale și 

transfrontaliere de importanță critică și esențială. 

ii. diversificarea aprovizionării (importurilor de energie); planul arată intensificarea 

colaborării UE cu partenerii internaționali în vederea diversificării surselor sale de 

aprovizionare și atenuării creșterii prețurilor la energie. 

În luna martie 2022, a fost creată o Platformă energetică a UE pentru achiziționarea în comun, 

pe bază voluntară, de gaze, gaz natural lichefiat (GNL) și hidrogen2 – având un rol triplu: 

agregarea și structurarea cererii (în scopul identificării și agregării volumelor contestabile pe 

baza contractelor pe termen lung care expiră, precum și a volumelor flexibile pe baza 

contractelor existente de achiziționare de gaze pe termen lung, ceea ce ar putea antrena pe 

termen scurt o cerere de aproximativ 30-70 mld m3); utilizarea optimizată și transparentă a 

infrastructurii de import, stocare și transport al gazelor, maximizând securitatea aprovizionării 

                                                           

1 A se vedea pagina Comisiei Europene „Secure gas supplies”; cf. articolul „Germany, Austria urge EU countries 

to reach energy solidarity agreements”, EurActiv, 13 iulie 2022. 

2 A se vedea pagina Comisiei Europene „EU Energy Platform”; comunicatul de presă al Comisiei Europene 

„Energy Security: Commission hosts first meeting of EU Energy Purchase Platform to secure supply of gas, LNG 

and hydrogen”, 8 aprilie 2022. 

Cadrul pregătirii 
planurilor naționale 
de urgență este 
stabilit prin 
Regulamentul (UE) 
2017/1938 privind 
măsurile de 
garantare a 
siguranței furnizării 
de gaze. 

Planurile naționale privind 
energia și clima au fost 
instituite prin Regulamentul 
(UE) 2018/1999 privind 
guvernanța uniunii 
energetice și a acțiunilor 
climatice; a se vedea și 
pagina Comisiei Europene 
„National energy and climate 
plans”. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/secure-gas-supplies_ro
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/germany-austria-urge-eu-countries-to-reach-energy-solidarity-agreements/
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/eu-energy-platform_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1938&qid=1658392747405
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1999&qid=1658320478512
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-energy-and-climate-plans_ro
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și refacerea stocurilor; derularea unor acțiuni pe plan internațional (prin stabilirea cadrului de 

cooperare pe termen lung cu parteneri de încredere prin încheierea unor contracte de 

achiziționare de gaze și hidrogen și prin dezvoltarea de proiecte de energie curată, utilizând 

totodată pe deplin poziția colectivă a UE). 

În cadrul Platformei energetice a UE urmează a fi creat Mecanismul european global pentru 

hidrogen, consacrat achiziționării de hidrogen. 

Platforma se va baza pe grupurile operative regionale, care vor identifica nevoile și opțiunile 

de diversificare a aprovizionării și vor coordona aspectele contractuale. 

La 5 mai a.c., Comisia Europeană și Bulgaria au înființat un prim grup 

operativ regional, ca parte a amintitei platforme, în coordonare cu vecinii 

din sud-estul Europei; urmează a fi lansate noi grupuri operative regionale, 

pentru țările din Europa Centrală și de Est, din nord-vestul Europei și pentru 

țările baltice; planul evocă participarea activă la eforturile platformei în 

materia diversificării și asigurării securității aprovizionării a celor mai mari piețe de energie 

din UE, cu acces la infrastructura de diversificare, cum ar fi terminalele GNL. 

Platforma este deschisă părților contractante la Comunitatea Energiei (țările din Balcanii de 

Vest, Ucraina, Moldova, Georgia). 

Ca etapă următoare, ar urma să se dezvolte un „mecanism de achiziționare în comun”, cu 

caracter voluntar, sub forma unei asocieri în participație sau a unei entități deținute de 

întreprinderi, bazată pe puterea de piață europeană, pentru negocierea și încheierea de contracte 

în numele statelor membre, pentru a răspunde cererii agregate de gaze și a asigura introducerea 

lor competitivă pe piață. 

În plus, comunicarea susține diversificarea livrărilor de combustibil nuclear din Rusia pentru 

reactoarele care îl utilizează pentru producerea de energie (fiind vizate cinci state membre – 

Bulgaria, Cehia, Finlanda, Ungaria, Slovacia). 

iii. înlocuirea rapidă a combustibililor fosili prin accelerarea tranziției către o energie 

curată; planul vizează producția de energie electrică, industria, sectorul construcțiilor și cel al 

transporturilor. 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ar urma să aibă loc prin: 

- majorarea la 45 % a obiectivului prevăzut în Directiva 2018/2001 privind energia din 

surse regenerabile pentru 2030, față de procentul de 40 % inclus în propunerea din 

2021; 

- promovarea energiei solare și eoliene; simultan cu planul de față a fost prezentată 

Strategia UE privind energia solară, COM(2022)221; este vizată promovarea 

tehnologiei solare fotovoltaice și promovarea ca obligație legală la nivelul UE, în cadrul 

Inițiativei europene privind acoperișurile solare (European Solar Rooftops Initiative), a cerinței 

de instalarea de acoperișuri solare pentru anumite categorii de clădiri; este vizată promovarea 

energiei eoliene, în special a celei offshore, în care Europa este lider mondial, prin consolidarea 

lanțurilor de aprovizionare și prin accelerarea semnificativă a procesului de autorizare; este 

vizată dublarea ratei actuale de instalare a pompelor de căldură individuale, ceea ce ar însemna 

un total de 10 milioane de unități instalate în următorii 5 ani, și eficientizarea energiei 

geotermale și termice solare; 

- accelerarea dezvoltării hidrogenului din surse regenerabile, pentru înlocuirea gazelor naturale, 

a cărbunelui și a petrolului în industriile greu de decarbonizat și în sectorul transporturilor; 

planul stabilește ca obiectiv de atins, până în 2030, o capacitate de 10 milioane de tone de 

Din acest grup 
face parte și 
România. 

A se vedea 
secțiunea 3, 
mai jos. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_221_RO_ACT_part1_v2.pdf
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hidrogen din surse regenerabile produs intern și de 10 milioane de tone provenit din importuri 

(prin trei coridoare majore – Marea Mediterană, zona Mării Nordului și Ucraina, de îndată ce 

condițiile o vor permite); comunicarea constată stadiul incipient al infrastructurii 

transfrontaliere de hidrogen și estimează că nevoile totale de investiții pentru principalele 

categorii de infrastructură de hidrogen se situează între 28 și 38 de miliarde euro pentru 

conductele interne ale UE și 6-11 miliarde euro pentru stocare; 

- impulsionarea producției durabile de biometan – la 35 mld m3 până în 2030; planul estimează 

investițiile necesare la 37 de miliarde euro; bioenergia reprezintă 60 % din energia din surse 

regenerabile în UE; 

- reducerea consumului de combustibili fosili în sectorul industrial și al transporturilor în care 

este dificilă reducerea emisiilor (și electrificarea/adoptarea tehnologiei electrice în sectoarele 

industriale); planul consideră că eficiența energetică, înlocuirea combustibililor fosili, 

electrificarea și utilizarea sporită a hidrogenului regenerabil, a biogazului și a biometanului de 

către industrie ar putea contribui la economisirea a până la 35 de miliarde de m3 de gaze naturale 

până în 2030, în plus față de economiile prevăzute în propunerile din pachetul legislativ 

„Pregătiți pentru 55”; 

- îndeplinirea obiectivelor planului „REPowerEU” – cu personal calificat (în cadrul Pactului 

pentru competențe, COM(2020)274), materii prime și un cadru de reglementare complet; sunt 

preconizate accelerarea procedurilor de acordare a autorizațiilor (pentru producția de 

energie din surse regenerabile) și stimularea inovării; simultan cu planul de față, au 

fost prezentate o recomandare privind procedurile de acordare a autorizațiilor și o 

propunere de directivă privind energia din surse regenerabile, COM(2022)222, ca parte 

a pachetului „Pregătiți pentru 55”, propunere menită să sprijine accelerarea 

procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru proiectele din domeniul energiei din 

surse regenerabile și infrastructura aferentă și să califice producția de energie din surse 

regenerabile drept interes public major. 

iv. combinarea în mod inteligent a investițiilor și reformelor; comunicarea evaluează 

volumul investițiilor suplimentare, până în 2027, la 210 miliarde euro (pe lângă cele necesare 

pentru realizarea obiectivelor propunerilor din pachetul „Pregătiți pentru 55”); în paralel, 

planul susține că ar urma să fie generate economii anuale, până în 2030, de 80 de miliarde euro, 

reprezentând cheltuielile legate de importul de gaze, de 12 miliarde euro legate de importurile 

de petrol și de 1,7 miliarde euro legate de importurile de cărbune; este preconizată reducerea 

la minimum a volatilității prețurilor, pentru menținerea lor sub control și pentru protejarea 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia (energetică), în contextul viitorului Regulament de 

instituire a Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, 

COM(2021)568, 2021/0206(COD), 14 iulie 2021. 

În privința necesităților europene în materia interconectării 

și infrastructurii, un rol important revine rețelelor 

energetice transeuropene („TEN-E”, acronim pentru 

„Trans-European energy networks”), prin care toate statele 

membre și țările vecine urmează a dobândi acces la cel 

puțin trei surse de gaze sau la piața mondială a gazului 

natural lichefiat (GNL); este vizată mărirea capacităților de 

stocare și de extragere, în vederea sporirii securității 

aprovizionării, iar investițiile pentru infrastructură de GNL până în 2030 sunt estimate la 10 

miliarde euro. Comunicarea menționează și investiții foarte limitate și specifice pentru a 

asigura securitatea aprovizionării cu petrol, în valoare de 1,5-2 miliarde euro. 

A se vedea 
secțiunea 3, 
mai jos. 

Cadrul privind rețelele energetice 
transeuropene este stabilit, în 
prezent, prin Regulamentul (UE) 
2022/869 din 30 mai 2022 privind 
liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_274_RO_ACTE_f2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282022%293219
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_222_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_568_RO_ACT_part1_v2.pdf
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Investițiile suplimentare în rețeaua electrică, până în 2030, se vor ridica la 29 de miliarde euro, 

planul vizând implementarea accelerată a proiectelor de interes comun în respectivul 

domeniu. 

În privința reformelor și investițiilor naționale, comunicarea face referire modificarea, 

punctuală și rapidă, a Regulamentului 2021/241 de instituire a mecanismului de 

redresare și reziliență, promovată simultan cu planul de față; planurile naționale de 

redresare și reziliență („PNRR”) existente urmează a fi completate cu un capitol 

specific dedicat diversificării aprovizionării cu energie și reducerii dependenței de 

combustibilii fosili. 

Recomandările specifice fiecărei țări cu privire la politica energetică din 2022, publicate în 

contextul Semestrului european 2022, urmează a ghida redactarea noilor capitole din PNRR. 

Sunt menționate Mecanismul pentru interconectarea Europei – Energie („MIE-E”), ce urmează 

a sprijini proiectele de interes comun care nu sunt puse în aplicare de către piață sau în alt mod 

în intervalul de timp necesar pentru îndeplinirea obiectivelor REPowerEU, programul 

„InvestEU”, care va mobiliza finanțare privată în sprijinul unei game largi de investiții, și 

Fondul pentru inovare, instituit potrivit Directivei 2003/87 de 

instituire a unei scheme de 

comercializare a certificatelor 

de emisii (ETS). 

Comunicarea face trimitere și 

la măsuri fiscale (reduceri și 

scutiri de impozite aplicabile 

pentru achiziționarea și utilizarea vehiculelor electrice și pe 

bază de hidrogen; deduceri fiscale legate de economiile de 

energie; eliminarea treptată a subvențiilor dăunătoare 

mediului) pe care le pot adopta statele membre în vederea impulsionării economiilor de energie 

și reducerii consumului de combustibili fosili, inclusiv în contextul revizuirii în curs a 

Directivei 2003/96 privind impozitarea energiei, potrivit Propunerii de directivă a Consiliului 

privind restructurarea cadrului Uniunii de impozitare a produselor energetice și a energiei 

electrice (reformare), COM(2021)563, 2021/0213(CNS), prezentată la 14 iulie 2021. 

 

 

A se vedea 
secțiunea 3, 
mai jos. 

României îi este recomandat ca, în 2022 și în 2023, să întreprindă acțiuni astfel încât să 
reducă dependența generală de combustibilii fosili, să faciliteze extinderea în continuare a 
producției durabile de energie prin accelerarea dezvoltării surselor regenerabile de energie, 
modernizarea rețelelor de transport al energiei și creșterea interconectării cu statele 
membre învecinate, să intensifice ritmul renovărilor și să stabilească obiective mai 
ambițioase privind renovările, pentru o mai bună eficiență energetică a parcului imobiliar (a 
se vedea Recomandare de recomandare a Consiliului privind Programul național de 
reformă al României pentru 2022 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de 
convergență al României pentru 2022, COM(2022)624, 23 mai 2022; documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei – Raportul de țară din 2022 privind România, SWD(2022)624, 23 mai 
2022; a se vedea și comunicarea – Semestrul european 2022 – Pachetul de primăvară, 
COM(2022)600, 23 mai 2022). 

Programul „InvestEU” a fost 
instituit prin Regulamentul 
(UE) 2021/523. Cf. și siteul 
https://investeu.europa.eu/
index_ro  

Mecanismul pentru 
interconectarea Europei a 
fost instituit prin 
Regulamentul (UE) 
2021/1153. A se vedea și 
pagina Comisiei Europene 
„Connecting Europe 
Facility – Energy”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20180408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32003L0096
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_563_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_624_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/SWD(2022)%20624_RO_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_600_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32021R0523
https://investeu.europa.eu/index_ro
https://investeu.europa.eu/index_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32021R1153
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/hydrogen/funding-guide/eu-programmes-funds/connecting-europe-facility-energy_en
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3. INIȚIATIVE CONEXE ȘI SUBSECVENTE PLANULUI 

►18 mai 2022 – simultan cu planul „REPowerEU”, Comisia Europeană a prezentat 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce privește capitolele privind REPowerEU din planurile 

de redresare și reziliență și de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1060, a Regulamentului 

(UE) 2021/2115, a Directivei 2003/87/CE și a Deciziei (UE) 2015/1814, COM(2022)231, 

2022/0164(COD). 

Mecanismul de redresare și reziliență („MRR”) este considerat a fi un instrument adecvat 

pentru răspunsul UE la evoluțiile nou-apărute, din perspectiva legăturilor directe existente între 

redresarea durabilă, consolidarea rezilienței UE și securitatea energetică a UE, precum și a 

rolului său în contextul unei tranziții juste și favorabile incluziunii. Planurile naționale de 

redresare și reziliență („PNRR”) ale statelor membre constituie cadrul strategic al reformelor 

și investițiilor menite să asigure o acțiune europeană comună pentru sisteme energetice mai 

reziliente, mai sigure și mai sustenabile. Proiectele multinaționale și măsurile cu caracter 

transfrontalier, în special cele care vizează asigurarea unei conexiuni energetice mai bune între 

statele membre, sporind astfel diversificarea aprovizionării, sunt considerate deosebit de 

adecvate pentru abordarea obiectivelor REPowerEU – și anume sporirea rezilienței sistemului 

energetic al UE, prin reducerea dependenței de combustibili fosili și prin diversificarea 

aprovizionării cu energie la nivelul UE. MRR poate completa în mod util proiectele de interes 

comun selectate pe baza Regulamentului TEN-E (347/2013). Proiectele de interes comun pot 

fi, de asemenea, sprijinite prin Mecanismul pentru interconectarea Europei („MIE”). 

Propunerea modifică Regulamentul (UE) 2021/241 privind MRR pentru a permite adăugarea 

în planurile naționale de redresare și reziliență („PNRR”) a unor capitole dedicate unor noi 

reforme și investiții ce vizează îndeplinirea obiectivelor planului „REPowerEU” și în scopul 

asigurării sinergiilor și caracterului complementar între măsurile finanțate din MRR și acțiunile 

sprijinite din alte fonduri naționale sau ale UE; în plus, propunerea vizează stabilirea de surse 

de finanțare suplimentare pentru a contribui la finanțarea amintitelor obiective REPowerEU în 

cadrul MRR – sub forma veniturilor generate de licitarea unei părți limitate din certificatele 

din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii („ETS”) din rezerva pentru 

stabilitatea pieței („MSR”, acronim pentru „market stability reserve”), respectiv a unei 

flexibilități mai mari acordate statelor membre în ceea ce privește transferarea resurselor care 

le-au fost alocate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1060 privind dispozițiile comune 

aplicabile fondurilor europene și al Regulamentului (UE) 2021/2115 privind planurile 

strategice elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune. 

►18 mai 2022 – Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile, a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a 

Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, COM(2022)222, 2022/0160(COD), 

promovată, de asemenea, împreună cu planul „REPowerEU”, urmărește concretizarea 

majorării, până la 45 % a obiectivului ponderii energiei din surse regenerabile, în consumul 

final brut de energie al UE, în 2030; în prezent, Directiva (UE) 2018/2001 stabilește respectivul 

obiectiv la 32 %, astfel încât noua propunere vizează majorarea lui cu 13 %. Anterior, 

obiectivul respectiv fusese deja majorat, de la 32 % la 40 %, potrivit Propunerii de directivă de 

modificare a Directivei (UE) 2018/2001, a Regulamentului (UE) 2018/1999 și a Directivei 

98/70/CE în ceea ce privește promovarea energiei din surse regenerabile și de abrogare a 

Directivei (UE) 2015/652, COM(2021)557, 2021/0218(COD), prezentată la 14 iulie 2021. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_231_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0164(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0347-20220428
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_222_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001&qid=1658319009614
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_557_RO_ACT_part1_v2.pdf
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Majorarea (încă o dată a) acelui obiectiv al UE, potrivit planului „REPowerEU”, vizează 

accelerarea semnificativă a ritmului actual de implementare a energiei din surse regenerabile, 

grăbindu-se eliminarea dependenței UE de 

combustibilii fosili din Rusia. În plus, viitoarea 

legislație va introduce dispoziții privind așa-

numitele ”zone pretabile dezvoltării proiectelor de 

producere a energiei din surse regenerabile”, va 

impune obligații de cartografiere a zonelor necesare 

pentru contribuțiile naționale la obiectivul pentru 

2030 privind energia din surse regenerabile, va 

reglementa organizarea și principiile de bază ale 

procesului de acordare a autorizațiilor pentru 

dezvoltarea proiectelor amintite și preconizează 

desemnarea proceselor în legătură cu centralele de 

producere a energiei din surse regenerabile drept interes public superior, în raport cu interese 

juridice individuale.  

►29 iunie 2022 – a fost adoptat Regulamentul (UE) 2022/1032 de modificare a 

Regulamentelor (UE) 2017/1938 și (CE) nr. 715/2009 în ceea ce privește înmagazinarea 

gazelor – având ca obiectiv garantarea siguranței furnizării de gaze pentru iarna 2022-2023 

prin constituirea de stocuri în instalațiile de înmagazinare subterană a gazelor din UE. Pentru 

anul 2022 (termenul fiind până la 1 noiembrie), obiectivul de constituire de stocuri pentru 

capacitatea agregată a tuturor instalațiilor de înmagazinare subterană a gazelor, situate pe 

teritoriul unui stat membru, este de 80 %, urmând ca, începând cu 2023 (de asemenea până la 

1 noiembrie), obiectivul respectiv să fie 90 %.3 

►20 iulie 2022 – Planul european de reducere a cererii de gaze („Să economisim gazele pentru 

siguranță la iarnă”), COM(2022)360 (însoțit de o anexă) și propunerea de regulament conexă 

privind măsurile coordonate de reducere a cererii de gaze, COM(2022)361, 2022/0225(NLE)4 

Noul plan vizează reducerea utilizării gazelor în Europa cu 15 % până în primăvara următoare 

(pentru cel puțin 8 luni) și se adresează tuturor consumatorilor, administrațiilor publice, 

gospodăriilor, proprietarilor de clădiri publice, furnizorilor de energie electrică și sectorului 

industrial; scopul planului este protejarea aprovizionării gospodăriilor și a utilizatorilor 

esențiali; măsurile cu caracter voluntar ar putea fi înlocuite, în orice moment, cu o țintă 

obligatorie de reducere a cererii în cazul în care ar deveni necesar; sunt enunțate măsuri, 

principii și criterii pentru reducerea coordonată a cererii; planul desemnează criterii pentru 

identificarea de statele membre, în cadrul grupurilor de consumatori „neprotejați”, a celor mai 

importanți clienți sau instalații: importanță critică la nivel societal (sectoarele care includ 

sănătatea, alimentele, siguranța, securitatea, rafinăriile și apărarea, precum și furnizarea de 

servicii de mediu); lanțuri de aprovizionare transfrontaliere (ramuri economice sau sectoare 

industriale care furnizează bunuri și servicii critice pentru buna funcționarea a lanțurilor de 

aprovizionare din UE); daune aduse instalațiilor (pentru a evita ca acestea să nu își poată relua 

producția fără întârzieri semnificative, reparații, aprobare reglementară și costuri); posibilitățile 

de reducere a gazelor și substituirea produselor/componentelor (măsura în care sectoarele 

industriale pot trece la componente/produse importate și măsura în care cererea de produse sau 

                                                           
3 A se vedea și punctul de vedere al Agenției UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 

Energiei (ACER) și Consiliului autorităților europene de reglementare din domeniul energiei (CEER) asupra 

propunerii devenite Regulamentul (UE) 2022/1032, 29 aprilie 2022. 

4 Cf. comunicatul de presă al Comisiei Europene, 21 iulie 2022. 

O declarație comună a mai multor 
state membre (Germania, Luxemburg, 
Portugalia, Polonia și Slovenia), 
prezentată în cursul lucrărilor 
Consiliului UE (Energie) din 27 iunie 
2022, susține extinderea calificării 
surselor regenerabile de energie și a 
infrastructurii rețelei conexe ca fiind 
de interes public major. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1032
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_360_EN_ACT_part1_v8.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_360_EN_annexe_autre_acte_part1_v9.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_361_RO_ACT_part1_v3.pdf
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/71ed6155-e199-07e1-b564-3e7064d6fea9
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_4608
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10740-2022-INIT/ro/pdf
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componente poate fi satisfăcută prin importuri). Planul anunță accelerarea lucrărilor în direcția 

diversificării aprovizionării, inclusiv prin achiziționarea în comun de gaze naturale. 

În privința sectorului industrial, simultan cu planul de reducere a cererii, Comisia Europeană a 

modificat cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca 

urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, dispoziții adoptate la 23 martie 2022, 

C(2022)5342; comunicarea evocă necesitatea unui sprijin temporar, pe termen scurt, pentru a 

ajuta întreprinderile pentru care actuala situație de criză, privind aprovizionarea cu energie, ar 

avea consecințe deosebit de grave. 

Referitor la economisirea energiei prin reducerea încălzirii și răcirii, noul plan face trimitere la 

măsuri pe care statele membre le-ar putea impune în privința clădirilor exploatate de autoritățile 

publice. 

Viitorul regulament al Consiliului privind măsurile coordonate de reducere a cererii de gaze 

impune statelor membre realizarea unei reduceri cu cel puțin 15 % a cererii de gaze, între 1 

august 2022 și 31 martie 2023, reducere comparată cu consumul mediu între 1 august și 31 

martie în cursul a cinci ani anteriori; Comisia Europeană va 

dobândi atribuții pentru declararea, ulterior consultării 

statelor membre, unei „alerte la nivelul Uniunii” privind 

securitatea aprovizionării, ceea ce ar impune o reducere 

obligatorie a cererii de gaze pentru toate statele membre; 

alerta la nivelul UE ar urma să fie declanșată în cazul 

existenței unui risc considerabil de penurie de gaze sau al 

unei cereri neobișnuit de mari de gaze. Până la sfârșitul lunii 

septembrie a.c., statele membre trebuie să își actualizeze 

planurile naționale de urgență, potrivit cadrului stabilit prin 

Regulamentul (UE) 2017/1938 și trebuie să arate modul în 

care intenționează să îndeplinească obiectivul reducerii 

cererii de gaze; ele vor trebui să informeze Comisia 

Europeană, la fiecare două luni, cu privire la progresele înregistrate. Statele membre care vor 

solicita furnizarea de gaze în regim de solidaritate vor trebui să demonstreze măsurile 

întreprinse pentru reducerea cererii pe plan intern. Regulamentul ar urma să intre în 

vigoare în ziua următoare publicării lui în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se va 

aplica pentru o perioadă de doi ani de la acea dată. 

Propunerea de regulament a fost adoptată la reuniunea extraordinară a Consiliului UE 

(Energie) din 26 iulie 2022. 

 

 

4. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE 

 

4.1. Parlamentul European 

i. Dezbateri în plen 

►19 mai 2022 – dezbaterea având ca obiect „planul REPowerEU: solidaritatea europeană și 

securitatea energetică în contextul invaziei rusești în Ucraina, inclusiv recentele întreruperi ale 

furnizării de gaze către Bulgaria și Polonia” 

 

Regulamentul are ca temei 
juridic art. 122 alin. (1) TFUE, 
potrivit căruia Consiliul UE, la 
propunerea Comisiei 
Europene, poate adopta 
măsuri în spiritul solidarității, 
în cazul unor dificultăți grave 
în aprovizionarea cu anumite 
produse, în special în 
domeniul energiei. 

A se vedea 
secțiunea 4.3, 
mai jos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0721%2801%29
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-coordinated-demand-reduction-measures-gas_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1938&qid=1658392747405
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2654(RSP)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A12008E122%3Aro%3AHTML
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ii. Rezoluții 

►19 mai 2022 – Rezoluția referitoare la consecințele sociale și economice ale războiului rus 

din Ucraina pentru UE – consolidarea capacității de acțiune a UE (2022/2653(RSP)) notează 

contextul economic dificil în UE, marcat de penurii de energie, de presiuni suplimentare asupra 

prețurilor la energie, exacerbate de război, de blocaje de durată în lanțul de aprovizionare, de 

agravarea sărăciei, inclusiv a celei energetice, preconizându-se deteriorarea în continuare, în 

lunile următoare, a situației economice și sociale din UE; o intervenție rapidă și coordonată, de 

ordin economic și social, ar urma să identifice, evite și prevină consecințele socioeconomice 

ale creșterii prețurilor; pe termen scurt, se solicită intervenții pentru diminuarea prețurilor 

ridicate la energie, continuând totodată accelerarea implementării Pactului verde european și a 

tranziției ecologice și cu conservarea pieței unice; sunt amintite opțiunile pe termen scurt 

prezentate de Comisia Europeană (sprijin direct pentru consumatori, măsuri fiscale, ajutoare 

de stat, plafoane tarifare și măsuri de reglementare etc.); în perspectiva sezonului de iarnă 

următor, solicită instituirea de urgență a unor mecanisme de solidaritate și de compensare; cere 

consolidarea pieței interne a energiei, pentru a elimina dependențele UE, însă fără a crea altele 

noi, și diversificarea surselor de energie, tehnologiilor și rutelor de aprovizionare cu energie; 

Comisia Europeană este invitată să intensifice coordonarea planificării și finanțării dedicate 

eficienței energetice și energiei din surse regenerabile, în special hidrogenului ecologic; solicită 

eliminarea treptată rapidă a subvențiilor pentru combustibili fosili; subliniază importanța 

asigurării suveranității și independenței energetice față de aprovizionarea din Rusia, a unei 

autonomii strategice mai mari și a unei securități energetice mai ample, prin modernizare și 

prin investiții majore, în valoare de sute de miliarde de euro, potrivit estimărilor Comisiei 

Europene, în infrastructura energetică a UE, inclusiv în interconexiuni și în infrastructura 

transfrontalieră, în producția de energie din surse regenerabile și în eficiența energetică; 

investițiile publice și sprijinul financiar ar trebui 

condiționate de cerințele sociale, de mediu și financiare; este 

propusă crearea unui pachet de măsuri (economice, bugetare 

și legislative) pentru sprijinirea întreprinderilor, care 

includă: identificarea celor mai afectate sectoare de efectele 

cumulative ale creșterii prețurilor la energie și materii prime 

și de impactul războiului; aplicarea flexibilă a normelor 

privind ajutoarele de stat, condiționată de obligații impuse 

întreprinderilor (precum interzicerea concedierilor 

colective, creșterea eficienței energetice, utilizarea crescută a energiei din surse regenerabile și 

obiectivele de reducere a materialelor virgine); o strategie de diversificare pentru aprovizionare 

fiabilă cu produse de bază și materii prime critice; asigurarea independenței energetice de Rusia 

și a unei autonomii strategice; stimularea investițiilor în sprijinul IMM-urilor europene, 

inclusiv prin programul InvestEU; a salutat planul „REPowerEU” și a invitat Comisia 

Europeană să analizeze modul în care planul ar putea fi utilizat împreună cu planurile naționale 

de redresare și reziliență pentru a avansa investițiile în tranziția energetică, inclusiv finanțarea 

proiectelor multinaționale în domeniul securității energetice; a solicitat punerea rapidă în 

aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență, în special în domeniul energiei; s-a 

arătat că revizuirea cadrului de guvernanță economică trebuie să țină seama de consecințele 

pandemiei, de război și de implicațiile sale pentru tranziția energetică; s-a solicitat crearea unui 

nou fond european (un fond strategic pentru autonomia Europei) pentru finanțarea 

infrastructurii energetice transfrontaliere – evitând totodată efectele de blocare asupra 

combustibililor fosili – și producției de energie din surse regenerabile și eficiența energetică, 

pornind de la lecțiile extrase din Instrumentul de redresare al Uniunii 

Europene/NextGenerationEU („NGEU”). 

Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene pentru a 
sprijini redresarea în urma 
crizei provocate de COVID-19 
sau „NextGenerationEU” 
(„NGEU”) a fost instituit prin 
Regulamentul (UE) 2020/2094. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0219_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2022/2653(RSP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020R2094
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4.2. Consiliul European 

►30-31 mai 2022 – în concluziile reuniunii, Consiliul European a solicitat, pe de o parte, ca 

prioritate pe termen scurt, diversificarea în continuare a 

surselor și a rutelor de aprovizionare și asigurarea 

aprovizionării cu energie la prețuri accesibile; a fost 

încurajată utilizarea promptă, înaintea iernii următoare, a 

Platformei UE de achiziționare de energie, la care să 

participe și țările din Balcanii de Vest și cei trei parteneri 

estici asociați; Comisia Europeană a fost invitată să 

exploreze, împreună cu partenerii internaționali ai UE, 

modalități de limitare a creșterii prețurilor la energie, 

inclusiv fezabilitatea introducerii unor plafoane temporare 

ale prețurilor de import, după caz5; Consiliul UE era invitat 

continue punerea în aplicare a strategiei UE privind 

angajamentul extern în domeniul energiei, JOIN(2022)23, prezentată concomitent cu planul 

„REPowerEU”; pe de altă parte, a fost cerută accelerarea utilizării energiei din surse 

regenerabile, context în care ar trebui accelerate procedurile de autorizare a proiectelor privind 

energia din surse regenerabile și susținută dezvoltarea noilor surse regenerabile (energia solară 

și eoliană, hidrogenul, bioenergia), îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea 

suplimentară a economiilor de energie; a fost cerută finalizarea și îmbunătățirea interconectării 

rețelelor europene de gaz și de energie electrică și adaptarea lor pentru sursele regenerabile; a 

fost evocat spiritul solidarității europene în pregătirea pentru eventuale întreruperi majore ale 

aprovizionării și reziliența pieței gazelor din UE și au fost solicitate încheierea unor acorduri 

bilaterale de solidaritate și elaborarea unui plan european coordonat pentru situații neprevăzute, 

în scopul atenuării întreruperilor majore ale aprovizionării; s-a cerut accelerarea alimentării 

instalațiilor de stocare a gazelor înaintea iernii. 

 

4.3. Consiliul Uniunii Europene 

Programul președinției cehe a Consiliului UE (iulie-decembrie 2022) enumeră, printre 

prioritățile sale, securitatea energetică a UE, în continuarea planului „REPowerEU”. În privința 

securității aprovizionării cu energie și a decarbonizării, președinția cehă va da prioritate 

negocierilor legislative asupra pachetului decarbonizării gazului (Regulamentul privind piețele 

interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale și hidrogenului, COM(2021)804, 

2021/0424(COD), Directiva privind normele comune pentru piețele interne ale gazelor din 

surse regenerabile, gazelor naturale și hidrogenului, COM(2021)803, 2021/0425(COD)), 

preconizându-se atingerea unui acord general asupra acelor propuneri. Din perspectiva 

reducerii dependenței de importurile de combustibili fosili din Rusia, președinția cehă dorește 

sublinierea rolului energiei nucleare și a hidrogenului cu emisii reduse, ca instrumente eficace 

ale decarbonizării. Din perspectiva economiilor de energie, este afirmată importanța 

propunerilor legislative din pachetul „Pregătiți pentru 55”, îndeosebi a Directivei privind 

eficiența energetică, în privința căreia președinția ar urma să inițieze negocierile în trialoguri. 

►27 iunie 2022 – în pregătirea reuniunii Consiliului UE (Energie), a fost transmisă delegațiilor 

o notă „Situația energetică din UE în contextul războiului din Ucraina – Schimb de opinii”, 

                                                           
5 Cf. și articolul „Germany warns possible price caps for Russian oil far from imminent – sources”, Reuters, 30 

iunie 2022. 

Chestiunea gestionării la 
nivel internațional a creșterii 
prețurilor la energie a fost 
reafirmată în concluziile 
reuniunii Consiliul European 
din 23 și 24 iunie 2022. Ea a 
fost evocată apoi în 
comunicatul din 28 iunie 
2022 al reuniunii G7. 

https://www.consilium.europa.eu/media/56588/2022-05-30-31-euco-conclusions-ro.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/JOIN_2022_23_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/media/ddjjq0zh/programme-cz-pres-english.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_804_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_803_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2022/06/27/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9898-2022-INIT/ro/pdf
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-eu-oil-idAFL8N2YH2PN
https://www.consilium.europa.eu/media/57467/2022-06-2324-euco-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/06/28/g7-leaders-communique/


15/18 

având rolul inițierii unei dezbateri - bilanț privind pregătirea sectorului gazelor naturale în 

perspectiva următorului sezon rece. 

►26 iulie 2022 – o reuniune extraordinară a Consiliului UE (Energie) a avut ca obiect 

problema securității aprovizionării cu energie în UE și măsuri suplimentare în vederea iernii 

următoare. Cu respectiva ocazie a fost adoptată propunerea de regulament privind măsurile 

coordonate de reducere a cererii de gaze. Statele membre s-au angajat să reducă voluntar 

consumul național de gaze între 1 august 2022 și 31 martie 2023 cel puțin cu 15% comparativ 

cu consumul mediu în perioada între 1 august și 31 martie a celor cinci ani precedenți. 

Declararea unei urgențe la nivelul UE urmează a se face de Consiliul UE, printr-o decizie de 

punere în aplicare, la propunerea Comisiei Europene. În ipoteza declarării unei atari alerte, 

statele membre vor fi obligate să își reducă consumul de gaze naturale; sunt precizate anumite 

excepții și posibilitatea de a cere derogări, pentru a ține seama de situația particulară a unor 

state membre. Este precizată libertatea statelor membre de a alege măsurile adecvate pentru 

reducerea cererii de gaze și este stabilit cadrul măsurilor de coordonare între statele membre; 

clienții protejați (gospodăriile și serviciile esențiale pentru funcționarea societății, cum ar fi 

entitățile critice, asistența medicală și sectorul apărării) ar urma să nu fie afectați de măsurile 

de reducere a cererii. Statele membre trebuie să își actualizeze planurile naționale de urgență 

și urmează a informa Comisia Europeană la fiecare două luni cu privire la punerea în aplicare 

a măsurilor de reducere a cererii de pe teritoriul lor. Regulamentul intră în vigoare în ziua 

următoare publicării lui în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică pe o perioadă de un 

an de la intrarea sa în vigoare.6 

 

5. EVOLUȚII RELEVANTE ÎN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE 

5.1. Franța 

►23 iunie 2022 – anunțarea de către prim-ministrul francez și de ministrul tranziției energetice 

a unui plan privind „moderația energetică” (Plan « sobriété énergétique »), în scopul reducerii 

consumului energetic și economisirii energiei, în contextul evoluțiilor generate de conflictul 

din Ucraina și al ambițiilor climatice ale Franței; planul respectiv presupune patru direcții: 

reducerea consumului de energie (cu 10%, în următorii doi ani, în raport cu anul 2019), 

eficacitatea energetică, accelerarea dezvoltării energiilor regenerabile, relansarea filierei 

nucleare franceze.7 

La 27 iulie 2022 a fost anunțată lansarea grupului de lucru „locuințe” în contextul amintitului 

plan de reducere a consumului energetic. 

 

5.2. Germania 

►17 mai 2022 – ministerul federal al afacerilor economice și acțiunii climatice a prezentat un 

plan de lucru privind eficiența energetică, ce definește etape și măsuri importante ce urmau a 

fi adoptate de guvernul federal german pentru economisirea energiei și îmbunătățirea eficienței 

energetice. 

                                                           
6 A se vedea și articolul „EU-27 approves demand gas reduction plan after power struggle with Brussels”, 

EurActiv, 26 iulie 2022. 

7 În chestiunea energiei nucleare în respectiva țară, a se vedea articolul „La nationalisation d’EDF, une mesure « 

inévitable » pour assurer le programme nucléaire français”, EurActiv, 15 iulie 2022; în privința economisirii 

energiei, cf. articolul „EDF, Engie, Total CEOs Urge Energy Savings to Prepare for Winter”, Bloomberg, 26 

iunie 2022. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2022/07/26/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11625-2022-INIT/en/pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/plan-sobriete-energetique-consommer-moins-consommer-autrement
https://www.ecologie.gouv.fr/sobriete-energetique-lancement-du-groupe-travail-logement
https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2022/05/20220517-minister-habeck-presents-energy-efficiency-work-plan.html
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-27-approves-demand-gas-reduction-plan-after-power-struggle-with-brussels/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/la-nationalisation-dedf-une-mesure-inevitable-pour-assurer-le-programme-nucleaire-francais/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-26/edf-engie-total-ceos-urge-energy-savings-to-prepare-for-winter
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►23 iunie 2022 – ministrul federal al afacerilor economice și acțiunii climatice a anunțat 

activarea celui de al doilea nivel al planului de urgență privind gazele naturale, nivelul de alertă 

aplicându-se în urma reducerii de Rusia a livrărilor de gaze naturale către respectivul stat (la 

un nivel de 40% din fluxul obișnuit prin gazoductul „North Stream 1”); guvernul federal viza 

măsuri suplimentare pentru garantarea viabilității furnizării de gaze, printre care instituirea unei 

linii de credit de 15 miliarde de euro pentru asigurarea umplerii spațiilor de stocare cu gaze, 

reducerea consumului de gaze în Germania, creșterea ponderii capacităților de producere a 

energiei cu ajutorul cărbunelui, pentru a înlocui procesele de producere a energiei electrice cu 

ajutorul gazelor.8 

►14 iulie 2022 – publicarea unei analize speciale privind necesarul de energie pentru iarna 

2022/2023.9 

►20 iulie 2022 – publicarea unui al treilea raport privind securitatea energetică în Germania. 

 

6. EVOLUȚII RELEVANTE LA NIVEL INTERNAȚIONAL 

►18 iulie 2022 – „Acțiunile coordonate la nivel european sunt esențiale pentru prevenirea 

unei crize majore a gazului – cinci măsuri imediate”, comentariu al directorului executiv al 

Agenției Internaționale a Energiei („AIE”); este amintit planul în zece puncte pentru 

reducerea dependenței UE de gazul natural din Rusia, prezentat de AIE la scurt timp ulterior 

invadării Ucrainei, care ar permite diminuarea cu o treime a respectivei dependențe, în termen 

de un an, într-un mod coerent cu ambițiile climatice ale UE; sunt remarcate progresele 

insuficiente pentru a evita, îndeosebi în privința cererii, starea incredibil de precară a Europei 

și importanța pregătirii pentru o iarnă dificilă; este notată suspendarea aprovizionării cu gaze 

prin conducta „Nord Stream” și incertitudinile viitoare privind reluarea fluxurilor, ulterior datei 

de 21 iulie; se arată că inclusiv în cazul unor stocări de gaz la un nivel de 90% din capacități, 

UE s-ar putea confrunta cu riscuri de aprovizionare în ipoteza unei întreruperi complete a 

aprovizionării din Rusia; cele cinci acțiuni concrete propuse liderilor europeni, pentru o 

abordare mai coordonată la nivelul UE sunt: 1. introducerea de platforme de licitație pentru 

stimularea utilizatorilor industriali de gaze din UE să reducă cererea; 2. reducerea la minim a 

utilizării gazului în sectorul energetic (prin creșterea temporară a utilizării cărbunelui); 3. 

sporirea coordonării între operatorii de gaz și de electricitate din Europa, inclusiv în privința 

mecanismelor de control al tăierii vârfului de sarcină (peak-shaving); 4. reducerea cererii de 

electricitate pentru locuințe, prin stabilirea unor standarde de răcire și mecanisme de control; 

5. armonizarea planificării de urgență la nivel național și european. 

 

7. SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

7.1. Evoluții normative recente 

►26 mai 2022 – prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2022 (publicată în M.Of., nr. 543/3 iunie 

2022) a fost aprobat Planul de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în 

România, în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze. 

►30 iunie 2022 – Ordonanța de urgentă nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului 

energetic (publicată în M.Of., nr. 108/30 iunie 2022) stabilește cadrul legal general pentru 

                                                           
8 Cf. și nota „FAQ Liste – Notfallplan Gas”, 23 iunie 2022. 

9 A se vedea și situația aprovizionării Germaniei cu gaze naturale (din 19 iulie 2022). 

https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/alert-level-gas-2055646
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/sonderanalyse-zur-stromversorgung-winter-2022-23.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/20220720_dritter-fortschrittsbericht_energiesicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.iea.org/commentaries/coordinated-actions-across-europe-are-essential-to-prevent-a-major-gas-crunch-here-are-5-immediate-measures
https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=186012
https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2022/03/Plan-de-urgenta.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1938&qid=1658392747405
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=186663
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-liste-notfallplan-gas.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Energy/Companies/SecurityOfSupply/GasSupply/start.html


17/18 

eliminarea etapizată din mixul energetic a producției de energie electrică pe bază de lignit și 

huilă, termenele pentru închiderea și conservarea grupurilor energetice care funcționează cu 

lignit și huilă (până la 31 decembrie 2032), măsuri privind siguranța și stabilitatea funcționării 

sistemului electroenergetic național, precum și măsuri pentru reducerea impactului 

socioeconomic (printre care reconversia profesională și recalificarea și măsuri de ajutor de 

stat); la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență este interzisă construirea unor capacități 

energetice noi de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă. În situație de criză 

energetică, Guvernul României, la propunerea Ministerului Energiei, va putea aproba, prin 

hotărâre, amânarea închiderii unor capacități energetice cu funcționare pe cărbune și a 

exploatărilor miniere aferente sau repornirea grupurilor energetice închise și a exploatărilor 

miniere aferente. 

 

7.2. Controlul parlamentar – întrebări și interpelări recente 

►9 martie 2022 – întrebarea 4116A „Reoperaționalizarea producției de energie pe bază de 

cărbune și creșterea capacității de exploatare a gazelor onshore” 

►10 martie 2022 – întrebarea 4137A „Solicitare privind necesitatea găsirii unor rute 

alternative pentru aprovizionarea cu gaze naturale în contextul declanșării războiului ruso-

ucrainian și a modificării legii offshore” 

►14 martie 2022 – întrebarea 4177A „Neliniște legată de insuficiența resurselor de gaze 

naturale” 

►5 aprilie 2022 – întrebarea 4450A „De ce nu se folosește România de oportunitățile actuale 

pentru a deveni independentă din punct de vedere energetic, iar apoi exportatoare de gaze 

naturale și energie verde?” 

►27 aprilie 2022 – interpelarea 850B „Interzicerea importurilor de petrol și gaze naturale din 

Rusia” 

►11 mai 2022 – întrebarea 4890A, „Înlocuirea importului de petrol rusesc” 

►7 iunie 2022 – întrebarea 5157A „Nivelul stocului minim de gaze naturale” 

►21 iunie 2022 – întrebarea 5306A „Clarificări asupra rezervelor de gaze naturale din 

România” 

►29 iunie 2022 – întrebarea 5519A „Obligația de a stoca gaze naturale la un nivel minim de 

80% pentru iarna următoare” 

 

8. Alte resurse utile în internet 

- Regaining Europeʼs Energy Sovereignty, studiu al Agora Energiewende, martie 2022 

- EU can stop Russian gas imports by 2025. Accelerating clean energy avoids fossil lock-in, 

notă a Ember, E3G, RAP și Bellona, 23 martie 2022 

- How a European Union tariff on Russian oil can be designed, articol Bruegel, 29 aprilie 2022 

- Repowering for the People: Flagship actions the Commission’s plan ‘REPowerEU’ should 

feature in the current fossil fuel and energy prices crisis, notă a CAN Europe, mai 2022 

- A first look at REPowerEU: The European Commission’s plan for energy independence from 

Russia, notă Florence School of Regulation, 19 mai 2022 
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66144&idl=1
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https://www.raponline.org/
https://bellona.org/
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https://caneurope.org/content/uploads/2022/05/Repower-for-the-People-PolicyBriefing.pdf
https://fsr.eui.eu/first-look-at-repowereu-eu-commission-plan-for-energy-independence-from-russia/
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- The future role of gas in a climate-neutral Europe, raport pentru „Heinrich-Böll-Stiftung” și 

„Deutsche Umwelthilfe”, iunie 2022 

- New needs, new prices, same money. Why the EU must raise its game to combat the war’s 

economic fallout, articol al Hertie School, Berlin, 6 iunie 2022 

- Why governments should target support amidst high energy prices, notă a Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică („OCDE”), 30 iunie 2022 

- Assessment of the potential of sustainable fuels in transport in the context of the 

Ukraine/Russia crisis, studiu pentru parlamentul European, 30 iunie 2022 

- A G7 energy tariff on Russia would be better than a price cap, notă a Centre for European 

Reform, 11 iulie 2022 

- A possible G7 price cap on Russian oil: issues at stake, articol Bruegel, 13 iulie 2022 

- Investing in energy: price, security, and the transition to net zero, raport al Comisiei pentru 

afaceri economice, Camera Lorzilor, Regatul Unit, 21 iulie 2022 
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https://www.delorscentre.eu/en/publications/detail/publication/new-needs-same-money
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/why-governments-should-target-support-amidst-high-energy-prices_40f44f78-en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_IDA(2022)699650
https://www.cer.eu/insights/g7-energy-tariff-russia-price-cap
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