
Consultare Publică: Politica energetică în 

contextul Președinției Române la Consiliul UE în 

2019 

 

La 1 ianuarie 2019, România preia președinția rotativă a UE. Timp de 6 luni, 

reprezentanții români din Consiliul UE vor prezida atât grupurile de lucru cât și 

întâlnirile la nivel înalt. Dincolo de îndeplinirea acestei funcții administrative, 

România va avea rolul de conducător în procesul de negociere a diferitelor acte 

legislative în curs, necesitând o extraordinară capacitate de negociere între celelalte 

state membre UE.          

  

Domeniul energiei va avea un loc proeminent pe agenda UE, atât înainte, cât și în 

prima jumătate a anului 2019. Cel mai probabil, negocierile diferitelor elemente ale 

Pachetului ”Energie Curată pentru Toți Europenii”  (cunoscut și ca Pachetul de Iarnă) 

vor fi avansat spre faza de trialog, deși ar putea să se afle mai devreme sau mai târziu 

pe acest drum. România face deja pregătiri substanțiale pentru a fi gata să beneficieze 

în plin de aceasta oportunitate.   

 

România înțelege momentul 2019 și perioada premergătoare acestuia ca fiind propice 

pentru a promova domeniul energetic ca prioritate a sa în context european. Acest 

lucru a reieșit în cadrul consultării publice organizate de Europuls, în parteneriat cu  

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Dezbaterea s-a desfășurat la 

Bruxelles pe 28 martie 2017, a reunit românii din instituțiile europene  și din mediul 

privat, și a fost a treia consultare publică dintr-o serie inițiată pentru pregătirea 

Președinției Române a Consiliului UE  din  2019.  Evenimentul  a  fost  realizat  cu  

sprijinul  ENEL România și  al Reprezentanței Permanente a României pe 

lângă Uniunea Europeană. La consultare au participat Cosmin BOIANGIU, 

Reprezentant Permanent Adjunct - Reprezentanța Permanentă a României pe lângă 

Uniunea Europeană și Magdalena-Andreea STRĂCHINESCU-OLTEANU, Șef 

de Unitate C.2 DG Energy – Comisia Europeană, împreună cu Bogdan DELEANU, 

Directorul Europuls. 

 

Participantii sunt de accord ca Președinția Consiliului UE din 2019 este o 

oportunitate de care România trebuie să profite pentru a promova o politică 

energetică europeană competitivă și modernă. Consumatorul vulnerabil și sărăcia 



energetica, desăvârșirea Uniunii Energetice, noul design al pieței de electricitate, si 

integrarea surselor de energie regenerabilă in piata intr-un mod cat mai echitabil sunt 

câteva dintre componentele de politici care trebuie să devină prioritare în contextul 

negocierii Pachetului de Iarnă și a Președinției UE. Toți participanții la dezbatere au 

considerat că România are expertiza necesara si vointa de a unifica Statele Membre sa 

vorbeasca cu o singura voce in sprijinul consumatorului vulnerabil si a identifica 

solutii de combatere a sărăciei energetice.  

 

Europuls a lansat deja un raport cu recomandări pentru Președinția Română a 

Consiliului, care identifică 5 direcții strategice de urmat:  

1. Diversificarea surselor de energie, promovarea producerii energiei prin 

resursele regenerabile, utilizarea rațională a energie și educația consumatorilor 

în această direcție;  

2. Reducerea costurilor energiei din surse regenerabile prin ameliorarea 

cercetării, industrializarea lanțului de aprovizionare și eficientizarea politicilor 

și a sistemelor de sprijin; 

3. Crearea de politici specific combaterii sărăciei energetice și 

vulnerabilității consumatorilor; 

4.  Dezvoltarea de noi infrastructuri energetice și capacități de stocare 

pe teritoriul Uniunii și cu țările vecine; 

5. Definirea cadrului de politică energetică până în 2030, care poate fi 

anticipat în mod rezonabil, iar 2019 poate fi momentul oportun pentru 

România. 

 

Alte teme menționate in timpul dezbaterii includ mixul energetic echilibrat, 

independența energetică și poziția geostrategică a României în domeniul energetic, 

principiul neutralității tehnologice, dezvoltarea infrastructurii energetice și 

construirea viitoarei Uniuni energetice prin interconectare. 

 

Seria de consultări publice despre Președinția Română a Consiliului UE din 2019 va 

continua. Viitoarele evenimente vor avea ca subiect atât posibilele priorități ale 

Președinției, dar și modul în care perioada respectivă va putea fi valorificată de 

diverșii actori publici și privați din România pentru a promova și susține teme de 

interes național și a beneficia la maxim de atenția sporită venită din mediul extern 

către România. 

http://www.europuls.ro/wp-content/uploads/2017/03/Policy-Brief-Politica-energetic%C4%83-ca-prioritate-a-Pre%C8%99edin%C8%9Biei-Rom%C3%A2ne-a-Consiliului-UE-din-2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRE 

 

Europuls – Centrul de Expertiză Europeană 

 

 

 

Centrul de Expertiză Europeană EUROPULS este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2010 la Bruxelles de un 

grup de experți români în afaceri europene. Scopul acesteia este acela de a promova procesul de integrare europeană în 

România dar și de a contribui la dezvoltarea unui spațiu public european. Europuls urmărește să încurajeze dezbaterile 

publice pe teme europene prin articole și studii, precum și prin organizarea de dezbateri, ateliere de lucru și conferințe, 

printre participanții la aceste evenimente numărându-se comisari europeni, europarlamentari români și străini, lideri politici, 

reprezentanți ai societății civile, experți și jurnaliști. 

 

Europuls este inițiatorul și principalul organizator al EUROSFAT, forumul anual dedicat dezbaterilor pe teme europene și 

partener fondator al proiectului RO2019 pentru sprijinul Președinției Române a Consiliului UE din 2019. 

 

Asociația Europuls, înființată în 15 martie 2010 și înregistrată oficial atât în Romania cât și în Belgia, este complet 

independentă de orice organism cu caracter politic. 
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