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,,Noi căi de obținere a independenței energetice a României: biomasa”

Comunicat de presă

New Strategy Center a organizat marti, 8 martie a.c., dezbaterea cu tema “Noi căi de obţinere a
independenţei energetice a României: biomasa”, în cadrul căreia au participat actori relevanți din
domeniu: dl. Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii, dna Corina Popescu, secretar de stat în
Ministerul Energiei, dl. Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru Industrie din Camera
Deputaţilor, dl. Nini Săpunaru, preşedintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor,
precum și alți reprezentanți ai Parlamentului și ai instituțiilor statului. De asemenea, evenimentul
s-a bucurat de prezența dlui Gustav Melin, președintele AEOBIOM (The European Biomass
Association), a dlui Jean Valvis, vicepreşedinte AOAR și a domnilor Ilias Papageorgiadis,
preşedintele ARBIO (Asociaţia Română de Biomasă şi Biogaz) și Traian Ionescu, reprezentantul
companiei Envisan.
Opiniile exprimate în cadrul evenimentului au accentuat relevanța biomasei în noul context
european. Datele de la nivel european demonstrează importanța domeniului, în care 67% din
energia regenerabilă provine din biomasă şi biogaz, în timp ce în România procentul este de
doar 0,62%. Utilizarea biomasei la nivel național trebuie să constituie o prioritate, de aceea
factorii de decizie trebuie să se implice in mod activ si constructiv pentru elaborarea cadrului
legal de acțiune.
Una dintre concluziile desprinse în cadrul dezbaterii a evidențiat faptul că România are potențial
în dezvoltarea acestui sector, iar biomasa poate fi o soluție pentru gestionarea cantităților de
deșeuri în mod eficient. Mai mult decât atât, România are peste 490.000 de hectare de teren
degradat, care pot fi valorificate pentru înfiinţarea culturilor energetice destinate producţiei de
biomasă, utilizată în scopul producerii energiei electrice.
Obținerea securității energetice a României poate fi un obiectiv mai ușor de atins prin
identificarea unor soluții alternative de producere a energiei din surse regenerabile. Atingerea
acestui obiectiv se poate obţine, în primul rand, printr-o mai bună informare, prin măsuri asumate
la nivel instituţional şi printr-o cooperare între stat şi mediul privat.
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În cadrul discuțiilor, s-a formulat propunerea constituirii unui grup de lucru la nivelul
Parlamentului, din care să facă parte reprezentanți ai comisiilor de agricultură, industrie și mediu,
dar și reprezentanți ai instituțiilor din zona executivă cu atribuții în domeniu, pentru identificarea
acelor modificări legislative care ar fi în concordanță cu legislația europeană similară din alte țări
UE, unde biomasa are o largă aplicabilitate.
New Strategy Center își propune să aducă în dezbatere publică teme cu impact major în
societatea și economia românească și să promoveze conceptul de securitate națională în relație
directă cu diferite industriii, pentru a crea noi oportunități de dezvoltare durabilă.
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