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Nicolescu: Vom propune suspendarea calendarului de liberalizare a
prețului gazelor pentru populație
Departamentul pentru Energie va propune un proiect de hotărâre de Guvern
prin care calendarul de liberalizare a prețului gazelor la populație va fi
suspendat, în urma dezbaterii publice organizate de instituție în ultimele două
săptămâni, a declarat, marți, ministrul Delegat pentru Energie, Răzvan
Nicolescu, într-o conferință organizată de Grupul de presă Bursa.
''În prezent, problema prețului gazelor pentru populație a devenit
îngrijorătoare iar perioada de liberalizare pe care și-a asumat-o România,
respectiv 31 decembrie 2018, este unul dintre cele mai ambițioase termene
dintre statele UE. Astfel că vom propune un proiect de hotărâre de Guvern
prin care vom cere suspendarea scumpirii gazelor și un proiect de lege de
modificare a Legii energiei și gazelor prin care propunem prelungirea
termenului de liberalizare totală cu cel puțin doi ani și jumătate'', a spus
ministrul în cadrul conferinței ''Energia în priză''.
Departamentul pentru Energie a demarat, începând cu 1 septembrie, o
dezbatere publică privind oportunitatea amânării calendarului de liberalizare
în contextul în care, în ultimii doi ani, salariile au scăzut cu 1% iar prețul final
al gazelor a crescut cu 16%.
''Astfel că noi am considerat că este nevoie de o perioadă de pauză în
scumpirea gazelor pentru ca prețurile să se echilibreze cu veniturile'', a mai
afirmat Răzvan Nicolescu.
La 1 septembrie, ministrul delegat pentru Energie a declarat că va propune
autorităților de la Bruxelles ca prețul gazelor interne pentru populație să nu
mai crească până la 1 iulie 2016, iar perioada de liberalizare să se
prelungească până la 1 iulie 2021, față de 31 decembrie 2018, cum prevede
calendarul aflat în prezent în vigoare.
Potrivit calendarului de liberalizare asumat de România în 2012 în fața
Fondului Monetar Internațional și a Comisiei Europene, prețul gazelor pentru
populație ar fi trebuit să se majoreze cu 3%, la 1 octombrie 2014. Prețul
pentru consumatorii casnici ar fi urmat să fie complet liberalizat la 31
decembrie 2018, potrivit aceluiași calendar.
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13:51  Nicolescu: Importurile de gaze ruseşti vor reveni joi la nivel normal, dar
nu se ştie ce se va întâmpla vineri

Bucureşti, 16 sep /Agerpres/ - Importurile de gaze ruseşti vor reveni joi la
nivel normal, dar nu se ştie ce se va întâmpla începând de vineri, a declarat,
marŃi, ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, într-o conferinŃă
organizată de Grupul de presă Bursa.
Acesta a precizat că reducerea livrărilor de gaze ruseşti este o decizie stranie,
dar şi un joc cu care va trebui să ne obişnuim.

"Trebuie să ne obişnuim cu această decizie stranie a Gazprom şi să privim



acest lucru cu calm. Nu exclud ca acest joc de-a "uite reducerea, nu e
reducerea" va continua. E un joc prin care se doreşte să se transmită o stare
de nervozitate, iar cei care fac astfel de jocuri vor pierde mult la capitolul
credibilitate", a spus Nicolescu.

Ministrul ministrul Delegat pentru Energie a anunŃat luni că livrările de gaze
ruseşti în România vor fi reduse cu 10% de marŃi până duminică, precizând
că populaŃia nu avea de suferit nici în cazul unei ierni extreme.

În acest moment, România are în depozite 2,5 miliarde de metri cubi de gaze
şi va avea 2,8 miliarde la sfârşitul ciclului de înmagazinare, faŃă de 1,8
miliarde mc cât a estimat Autoritatea de Reglementare că este suficient
pentru această iarnă.

La sfârşitul săptămânii trecute a intrat în vigoare o nouă serie de sancŃiuni ale
Uniunii Europene împotriva Rusiei care implică restricŃionarea accesului la
pieŃele de capital ale UE pentru unele companii petroliere şi din domeniul
apărării. În special, UE a restricŃionat accesul la pieŃele de capital europene
pentru Rosneft, Transneft şi ramura petrolieră a gigantului Gazprom -
Gazprom neft.

În plus, UE a interzis companiilor europene să ofere partenerilor ruşi servicii
privind prospecŃiunile şi extracŃia de petrol la mare adâncime în zona arctică,
precum şi în cadrul proiectelor legate de gazele de şist, potrivit documentului
publicat vineri de Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. AGERPRES/(AS -
autor: Florentina Cioacă, editor: Mariana Nica)

[1]13:50  Ministrul Energiei merge miercuri la Roma pentru discuŃii privind
vânzarea Enel România

Bucureşti, 16 sep /Agerpres/ - Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan
Nicolescu, va merge miercuri la Roma pentru a discuta cu conducerea Enel
pe tema vânzării operaŃiunilor din România.

"DistribuŃia de energie este o activitate strategică în România, mai ales în
Dobrogea, având în vedere ce se întâmplă la Est de România. Există
companii de stat româneşti interesate să preia Enel Dobrogea, aşa că nu
încurajăm alte oferte", a spus marŃi Nicolescu, în cadrul unei conferinŃe
organizate de Grupul de presă Bursa.

Nicolescu va fi însoŃit la Roma de directorul general al Electrica, Ioan Roşca,
şi de cel al Nuclearelectrica, Daniela Lulache.

În luna iulie a acestui an, Enel a anunŃat că boardul său a convenit asupra
unui plan de a vinde activele sale de producere a energiei în Slovacia şi de
distribuŃie şi vânzări din România.

Profitul net ajustat al Enel a scăzut în primul semestru din 2014 cu 4,8%, la
1,57 miliarde de euro, depăşind estimările analiştilor, de 1,49 miliarde de
euro. Datoria netă a urcat cu 8,5%, la 43,1 miliarde de euro la 30 iunie, de la



39,7 miliarde de euro la 30 decembrie.

În România, compania italiană deŃine trei foste filiale ale Electrica de
distribuŃie şi furnizare a energiei electrice, în zona Muntenia Sud, inclusiv
Bucureşti, în Banat şi în Dobrogea. AGERPRES (AS-autor: Florentina Cioacă,
editor: Andreea Marinescu)


