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Razvan Nicolescu: In timp ce salariul mediu a scazut cu 1% in ultimii doi ani,
pretul gazelor a crescut cu 16%. Voi propune suspendarea liberalizarii
preturilor la consumatorii casnici pe o perioada nedeterminata

Ministrul delegat pentru energie, Razvan Nicolescu, a anuntat ca
Departamentul pentru Energie va supune dezbaterii publice un proiect de
Hotarare de Guvern prin care propune suspendarea pe o perioada
nedeterminata a calendarului de liberalizare a preturilor la gazele naturale
care ajung la consumatorii casnici. Insa, va fi elaborat si un proiect de lege
privind modificarea Legii energiei 123/2012, prin care va fi propusa
prelungirea calendarului cu cel putin doi ani si jumatate. Motivul ar fi ca
salariile nu mai tin pasul cu majorarile accelerate a preturilor la gaze. "In timp
ce salariul mediu pe economie a scazut cu 1% in ultimii doi ani, pretul final la
gaze a crescut cu 16%", a declarat Razvan Nicolescu in cadrul unei conferinte
organizate de ziarul Bursa.
Acesta a amintit ca pe 1 septembrie a inceput o dezbatere publica in legatura
cu preturile la gazele naturale, dezbatere care a fost finalizata pe 15
septembrie. In urma acestui proces, concluzia a fost ca este necesara
aceasta amanare a aplicarii calendarului de liberalizare. "Am considerat ca
este necesara aceasta dezbatere pentru ca devine ingrjoratoare suportarea
de catre consumatori a cresterii preturilor la energie", a precizat ministrul.
La consumatorii casnici, termenul actual pentru finalizarea procesului de
liberalizare este 31 decembrie 2018. "Este unul dintre cele mai ambitioase
termene din Uniunea Europeana", a mai afirmat Nicolescu. Acesta a precizat
ca au inceput o serie de discutii cu oficialii Comisiei Europene pentru ca
acestia sa agreeze amanarea liberalizarii. "Avem argumente economice,
sociale si juridice pentru a face acest lucru", a spus ministrul delegat pentru
energie. Astfel, in  perioada urmatoare vor fi elaborate cele doua proiecte de
acte normative care dupa ce vor fi supuse dezbaterii publice, vor fi trimise la
Guvern pentru aprobare.

Ministrul Energiei sugereaza ENEL sa nu vanda distributia din Dobrogea unei
companii straine, fiind o activitate care tine de securitatea Romaniei: Exista
interes din partea unor companii de stat pentru preluarea distributiei din
Dobrogea

Ministrul delegat pentru Energie, Razvan Nicolescu, va discuta joi in Italia cu
reprezentantii ENEL despre intentia acestora de a vinde actiunile pe care le
detin la societatile de distributie si furnizare energie pe care le detin in
Romania. Printre aceste societati se afla si Enel Distributie Dobrogea SA.
Ministrul considera ca aceasta societate ar trebui preluata de companii de
stat, avand in vedere ca activitatea sa este strategica, avand in vedere zona
de desfasurare, fiind strans legata de securitatea Romaniei. "De la privatizare
pana acum, au fost facut o serie de investitii de dezvoltare in domeniul militar.
Nu incurajam pe nimeni sa depuna oferte de cumparare in Dobrogea, mai
ales ca exista interes pentru companii de stat pentru preluarea acestor
activitati", a declarat Razvan Nicolescu, in cadrul unei conferinte organizate



de ziarul Bursa. Reamintim ca au aparut informatii potrivit carora o companie
chineza doreste sa cumpere toate actiunile scoase la vanzare de ENEL in
Romania.
"Este o activitate strategica, mai ales tinand cont de ce se intampla in Est.
ENEL Dobrogea este un tip de activitate care este foarte strans legata de
securitatea Romaniei", a spus ministrul.
Pentru preluarea distributiei din Dobrogea, exista demersuri pentru depunerea
unei oferte de cumparare din partea Electrica.
Reamintim ca Enel a anuntat in iulie ca vrea sa vanda actiunile detinute in
Romania. Imediat au aparut si informatiile ca ENEL s-ar afla deja in negocieri
cu mai multi potentiali cumparatori, favoriti fiind cel mai probabil chinezii de la
State Grid Corporation of China. Este cea mai mare companie de distributie
energie electrica din China. Negocierile ar fi demarat cu mai mult timp in
urma, insa au fost accelerate in ultima perioada.
Enel ar urma sa vanda 64,4% din Enel Distributie Muntenia SA si Enel
Energie Muntenia SA, 51% din Enel Distributie Banat SA, Enel Distributie
Dobrogea SA si Enel Energie SA, dar si 100% din compania de servicii Enel
Romania Srl (detinuta de Enel prin Enel Investment Holding BV). In conditiile
in care statul roman este actionar minoritar la aceste companii, autoritatile
romane ar trebui sa aiba un cuvant de spus in negocierile cu investitorul
chinez.


