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ROMANIAN ENERGY DAY 2016: EUROPARLAMENTARII ROMÂNI ȘI 
REPREZENTANȚA PERMANENTĂ A ROMÂNIEI PE LÂNGĂ UE SUSȚIN EFORTURILE 

CRE DE REPREZENTARE A SECTORULUI ENERGETIC ROMÂNESC LA BRUXELLES 

8 Iunie 2016, Oana LANGA 

La cinci ani de la înființare, asociația Centrul Român al Energiei continuă seria evenimentelor 
Romanian ENERGY DAY în ediție aniversară cu peste 130 de participanți în Parlamentul European 
din Bruxelles. Cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și 
al europarlamentarilor Sorin Moisă si Adina Vălean, membri în Comisia de Industrie, Cercetare și 
Energie a Parlamentului European, CRE a avut ca obiectiv pentru această ediție aniversară 
alinierea proceselor de elaborare a Strategiei Energetice Naționale și a discuțiilor de la Bruxelles 
privind implementarea Uniunii Energetice în regiuni.  

Președintele CRE, Corneliu Bodea a deschis Sesiunea dedicată Discursurilor de Nivel înalt reamintind 
publicului importanța dezbaterilor Romanian ENERGY DAY pentru un proces decizional aliniat între regiunile 
Uniunii Europene şi Bruxelles. “Considerăm că politicile comune precum Uniunea Energetică reprezintă 
răspunsul corect la provocările energetice globale actuale” a declarat Corneliu Bodea. În plus, “România ar 
putea deveni un partener strategic pentru Uniunea Europeană și un factor de siguranță în zonă, nu numai 
datorită resurselor ei naturale, ci şi datorită celor umane”. 

Europarlamentarul Sorin Moisă a subliniat nevoia asumării unei poziţii mai accentuate a sectorului energetic 
românesc în discuţiile privind politica energetică europeană. “Trebuie să ne asigurăm că România, de această 
dată, va articula și își va proiecta interesul în vederea considerării ei drept un actor important în cadrul acestui 
proces. Din păcate nu avem o tradiție în acest domeniu, considerăm că aceste lucruri se fac fără știința 
noastră. Acest lucru este incorect, deoarece noi putem ajuta în cadrul acestui proces. Atât eu, cât și alți colegi 
am putut lua parte la proces, fără a accepta pur și simplu deciziile luate în Bruxelles. Așadar, trebuie să fim 
ofensivi și nu defensivi, trebuie să ne plângem mai puțin și să facem mai mult.  Putem nu doar să acceptăm 
politicile ca atare, ci,cu siguranță, să fim noi cei care le fac”. 

Adina Vălean, Vice-Preşedinte al Parlamentului European a insistat asupra importanţei structurilor asociative 
cum este Centrul Român al Energiei. “Mă bucur că astăzi, figuri importante ale industriei energetice 
românești participă la o dezbatere la nivel înalt cu comisarului Cañete. Sunt convinsă că schimburi de 
informații precum acestea, vor aplica modificările necesare pentru a asigura competitivitatea în Europa 
Centrală și de Est”.  

Excelenţa Sa, Ambasador Luminiţa Odobescu, Reprezentant al României pe lângă Uniunea Europeană a 
confirmat nevoia expertizei Centrului Român în pregătirea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene pe care 
România o va deţine în 2019: “Activitatea Centrului Energetic este relevantă pentru deciziile luate la nivel 
național şi European. Expertiza membrilor săi este folositoare și necesară în vederea revizuirii politicilor 
europene în sectorul energetic. Personal, aș fi bucuroasă să observ faptul că Centrul contribuie la 
evenimentele ce vor fi organizate în cadrul deținerii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către 
României în 2019”. 


