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Popescu, PNL: Vom depune un proiect de lege pentru ca produc ătorii 
de energie s ă nu mai fie obliga Ńi să vând ă doar pe burs ă 
 
Produc ătorii de energiei, cel pu Ńin cei noi, nu ar trebui obliga Ńi să 
vând ă electricitatea doar pe burs ă, iar PNL va depune un proiect 
pentru a modifica în acest sens Legea energiei, a d eclarat, joi, Virgil 
Popescu, deputat liberal şi vicepre şedinte al Comisiei de industrii şi 
servicii din camera inferioar ă a Parlamentului. 
El a plecat de la ideea că România a fost în acest an importator net de 
energie şi că avem nevoie neapărat de noi capacităŃi de producŃie. 
"Cine să facă investiŃii în România cu un cadrul legislativ instabil şi 
impredictibil? Ar trebui ridicată pentru investitorii noi regula ca producătorii 
să vândă energie doar pe bursă şi să nu existe contracte pe termen lung. O 
să depun un proiect de lege în acest sens, pentru a elimina această 
restricŃia din Legea energiei şi a gazelor, cel puŃin pentru investiŃiile noi, 
pentru că nu este normal să fie aşa. Nu investeşte nimeni dacă nu ştie cum 
îşi va vinde apoi energia", a spus Popescu, în conferinŃa Energia în Priză, 
organizată de ziarul Bursa. 
Referitor la OUG 114/2018, care a plafonat preŃul gazelor la producători, 
deputatul PNL a arătat că, de fapt, acest act normativ nu a fost în beneficiul 
românilor, ci a avantajat în principal firmele de furnizare şi distribuŃie. 
"De pierdut au avut românii, pentru că nu am văzut o scădere de preŃ în 
factură. Producătorii au trebuit să vândă mai ieftin către firmele de 
furnizare, aşa că ne întrebăm cine a avut de câştigat? Câştigul a mers către 
lanŃul de distribuŃie/furnizare, ceea ce nu mi se pare normal. Nu acesta cred 
că trebuia să fie scopul, să transferăm din profitul producătorilor în cel al 
furnizorilor. Trebuie să punem ordine în piaŃă", a susŃinut Popescu. 
În opinia sa, cea mai bună variantă este abrogarea prevederilor din OUG 
114 legate de energie şi instituirea unei perioade de tranziŃie până la 1 
aprilie 2020 pentru liberalizarea pieŃei. 
El s-a referit şi la infringementul din sectorul gazelor, precum şi la faptul că 
oficialii Comisiei Europene aşteaptă până la 26 septembrie un răspuns de 
la partea română, altfel urmând să înainteze acest dosar la Curtea 
Europeană de JustiŃie. 
"Comisia Europeană nu înŃelege de ce nu definim odată consumatorii 
vulnerabili, de ce toŃi consumatorii din România primesc subvenŃii. Există în 
jurul Bucureştiului vile cu piscine frumoase încălzite cu gaze subvenŃionate. 
E o risipă enormă de resurse financiare care se dau acum la toată lumea, 



chiar dacă mulŃi dintre noi nu avem nevoie. Ministerul Energiei şi ANRE 
spun că nu au capacitatea administrativă ca până la 1 aprilie 2020 sau 1 
octombrie 2020 să reuşească să definească consumatorul vulnerabil. Mi se 
pare incredibil", a continuat deputatul. 
Popescu a adăugat că, înainte de OUG 114, piaŃa de energie electrică 
funcŃiona foarte bine şi era oferită drept model în Europa, iar la gaze se 
puseseră deja bazele, iar ordonanŃa respectivă ne-a dat înapoi cu câŃiva 
ani. 
 
 
Elcen: Vom livra agent termic bucure ştenilor f ără sincope la iarn ă, 
deşi re Ńeaua RADET ne oblig ă să func Ńion ăm sub minimul tehnologic 
Produc ătorul de energie termic ă Elcen este preg ătit s ă livreze agent 
termic locuitorilor Capitalei f ără nicio sincop ă în aceast ă iarn ă, însă 
probleme sunt cu starea tehnic ă a conductelor Radet, dar şi cu plata 
facturii de c ătre distribuitorul de c ăldur ă, astfel c ă Elcen risc ă să nu 
mai poate pl ăti gazele pe care le pl ăteşte Romgaz, a declarat Claudiu 
CreŃu, administratorul special al Elcen, la o conferin Ńă pe teme 
energetice organizat ă de ziarul Bursa.  
"Elcen şi Radet, amândouă, au intrat în insolvenŃă în octombrie 2016. 
Statul, autorităŃile centrale şi cele locale nu şi-au plătit factura de la unii la 
alŃii, s-au adunat penalităŃi şi au intrat în insolvenŃă. Aceasta înseamnă că 
au venit administratorii judiciari, medicii, care să rezolve problema 
pacientului. Suntem în 2019, pacientul este în continuare pe masa de 
operaŃie, din ce în ce suflă mai greu, dar cu toate acestea, din punct de 
vedere tehnic, Elcen asigură că va asigura în această iarnă, la fel ca şi 
iarna trecută şi acum două ierni, adică fără niciun sincopă", a spus CreŃu, în 
conferinŃa Energia în priză organizată de ziarul Bursa. 
Reviziile şi reparaŃiile se fac la timp, iar producătorul de energie termică 
este pregătit în acest sezon să livreze la presiunea pe care reŃeaua de 
energie termică a Bucureştiului o susŃine. 
"În 2016 livram la 5 bari, acum la 3 şi acum încercăm să batem normele 
tehnologice şi să livrăm sub minimul tehnologic", a continuat reprezentantul 
Elcen, făcând aluzie la starea tehnică proastă a conductelor Radet. 
"Dacă reŃeaua Radet rezistă la 8 bari, noi putem furniza la 8 bari. Elcen 
asigură oraşul Bucureşti şi asigură Radet că va livra energie termică fără 
nicio sincopă. Nu ameninŃăm cu nicio oprire. Nu e vorba de un strigăt de 
alarmă", a adăugat el. 
CreŃu a explicat că, dacă Elcen nu încasează ceea ce livrează la Radet, nu 
poate să susŃină mai departe plăŃile către furnizorii săi. 



"Am spus-o foarte clar, dacă nu încasăm sumele, nu putem plăti gazele de 
la Romgaz. Romgaz ne-a transmis destule documente prin care ne-a spus 
că, dacă nu facem plata la timp, ne întrerupe gazul. Ce pot să spun? Dacă 
Romgaz va da gaze gratis, vom livra şi noi în continuare gratis. Totuşi, 
ultimele semnale au arătat că autorităŃile statului vor găsi soluŃii, iar facturile 
vor fi plătite la timp", a mai spus responsabilul Elcen. 
În urmă cu o săptămână, administratorul judiciar al Elcen, Sierra Quadrant, 
a anunŃat că va convoca comitetul creditorilor pentru a decide dacă 
producătorul de agent termic va opri livrarea de agent termic către Radet 
începând cu luna octombrie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. 
"Ca urmare a refuzului Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) de a plăti 
subvenŃia către RADET, creanŃele curente neîncasate de Elcen au ajuns la 
217,5 milioane lei, din care 110,3 milioane cu scadenŃa de 90 de zile 
depăşită. În aceste condiŃii, vă informăm că Sierra Quadrant va convoca 
Comitetul Creditorilor Elcen, urmând ca aceştia să decidă dacă Elcen va 
sista livrarea agentului termic către Radet", potrivit comunicatului. 
Administratorul judiciar arată că, din păcate, în ciuda nenumăratelor apeluri 
la responsabilitate transmise atât în întâlnirile şi corespondenŃa oficială cu 
PMB, cât şi în comunicarea publică, oficialii PMB au continuat să abordeze 
cu indiferenŃă situaŃia dramatică a sistemului de termoficare. 
"Oprirea apei calde în Capitală este o măsură extremă, pe care am încercat 
să o evităm în permanenŃă. Am livrat agentul termic către RADET, deşi 
ELCEN nu era plătită, sperând la nesfârşit că doamna primar Gabriela 
Firea va înŃelege la un moment că responsabilitatea ei numărul unu o 
reprezintă calitatea vieŃii cetăŃenilor. Se pare că am fost nişte naivi! Pentru 
ei, cetăŃeanul este o noŃiune abstractă. Concrete sunt doar donaŃiile pentru 
biserici, reclamele plătite din bani publici la TV pentru nişte companii de stat 
care toacă sute de milioane de lei lunar, excursiile pentru pensionari şi alte 
astfel de acŃiuni", a declarat Ovidiu Neacşu, partener fondator Sierra 
Quadrant, citat în comunicat. 
 
 
CE Oltenia va pl ăti 1,6 miliarde de lei pe certificatele de emisii, pentru 
acest an 
Complexul Energetic Oltenia, al doilea produc ător de energie electric ă 
din România, va pl ăti, pentru produc Ńia estimat ă a acestui an, circa 1,6 
miliarde de lei, sum ă în creştere fa Ńă de cea de anul trecut. 
 “Anul trecut am plătit 1,45 miliarde de lei, anul acesta estimăm 1,6 miliarde 
de lei. Anul trecut, a însemnat 9,3% din cifra de afaceri, anul acesta vom 
trece peste 51% din cifra de afaceri. Ce puteam face cu aceşti bani? 



Puteam construi un grup nou, pe gaze, de 250 MW, în fiecare an”, a 
declarat directorul general al Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, la 
o conferinŃă organizată de ziarul Bursa. 
Directorul CEO a admis că nu poate transfera toate costurile cu emisiile în 
preŃul energiei vândute, dar a spus că, fără aceste costuri, unele grupuri 
termo pe care le operează compania produc la un cost aproape de costul 
Hidtroelectrica. 
“Trebuie să găsim soluŃii şi sunt soluŃii. Vom investi în construcŃia celor 
două grupuri pe gaze (cel de la Craiova 2 şi unul la Turceni), vom investi în 
panourile fotovoltaice, ca să fim competitivi pe piaŃa de energie” a spus 
Boza. 
El a explicat că, odată cu intrarea în piaŃă a celor două grupuri pe gaze, 
concomitent cu retragerea a trei grupuri pe cărbune, emisiile vor scădea de 
la 0,94 certificate/MWh la 0,7 certificate/MWh. “Este o scădere 
semnificativă, şi este conformăm abordăriii europene, de decarbonizare”. 
În acest moment autorităŃile de la Bucureşti elaborează un proiect prin care 
CE Oltenia să poată recupera costurile cu aceste certificate, care va trebui 
avizat de Comisia Europeană, dar nu există încă detalii. 


