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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 
 
Producătorii de energiei, cel puŃin cei noi, nu ar trebui obligaŃi să vândă 
electricitatea doar pe bursă, iar PNL va depune un proiect pentru a modifica 
în acest sens Legea energiei, a declarat, joi, Virgil Popescu, deputat liberal 
şi vicepreşedinte al Comisiei de industrii şi servicii din camera inferioară a 
Parlamentului. 
 
El a plecat de la ideea c ă România a fost în acest an importator net de 
energie şi că avem nevoie neap ărat de noi capacit ăŃi de produc Ńie. 
 
"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. 
 
CE Oltenia vrea sa obtina un ajutor de stat pentru plata certificatelor 
de emisii aferente acestui an 
 
Complexul Energetic Oltenia a finalizat un document pe care îl va trimite 
pentru aprobare Comisiei Europene şi care prevede o schemă de sprijin 
pentru ca producătorul de energie să-şi poată plăti certificatele de emisii 
aferente acestui an, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Sorin Boza, 
directorul general al companiei. 
 
Aceasta după ce, tot joi, el a afirmat într-o conferinŃă că anul acesta 
certificatele de emisii pe care trebuie să le plătească producătorul de 
energie pe cărbune, pentru emisiile poluante pe care le degajă în 
atmosferă, sunt de 1,6 miliarde de lei, faŃă de 1,45 miliarde de lei anul 
trecut. 
 
La plecare, el a fost întrebat dacă CE Oltenia va putea plăti aceşti bani şi ce 
se va întâmpla dacă nu o va face. 
 
"Îi vom plăti, pentru că o neplată înseamnă sfârşitul. Vom vedea dacă vom 
lua din nou un credit. Lucrăm la schema de ajutor, la schema de sprijin. 
Încă nu avem semnale de la Bruxelles, acum am terminat-o", a precizat 
Boza. 
 



Totodată, întrebat ce prevede această schemă şi dacă este vorba despre 
piaŃa de capacitate, el a susŃinut: "Este un document secret. PiaŃa de 
capacitate nu intră pe schema de ajutor. Nu pot să spun mai multe, este 
deocamdată un document confidenŃial. Ca nicio idee, nu pot să spun nimic. 
Este un document confidenŃial pentru că aşa trebuie să fie momentan. 
Pentru că acest document conŃine multe informaŃii care nu trebuie să fie 
publice". 
 
De asemenea, întrebat de ce are nevoie CE Oltenia de ajutor de stat, el a 
răspuns: "Nu este vorba de ajutor de stat, ci de o schemă de sprijin". 
 
Schema de sprijin este echivalentul unui acord-cadru prin care poate fi 
acordat ajutor de stat mai multor companii. 
 
În această primăvară, pentru a plăti toate certificatele de emisii aferente 
anului trecut, CE Oltenia a contractat credite de 500 de milioane de euro de 
la şase bănci, cu garanŃii de stat. 
 
În aprilie, Doru Vişan, secretar de stat în Ministerul Energiei, declara că 
producătorul de energie pe cărbune ar fi intrat în insolvenŃă dacă nu ar fi 
putut lua creditul pentru plata certificatelor de emisii şi în acest moment 
compania este foarte vulnerabilă la noi scumpiri ale certificatelor şi la 
impredictibilitatea pieŃei, astfel că Guvernul vrea să notifice la Bruxelles o 
schemă de sprijin pentru următorii ani. 
 
"Ca atare, conform memorandumului aprobat în Guvern, care prevedea ca 
primă măsură acest credit, iar, ca a doua măsură, vom creiona o schemă 
pe care o vom notifica Comisiei Europene, potrivit căreia, pentru o perioadă 
de patru-cinci ani, diferenŃa pe care piaŃa nu o internalizează să fie o 
schemă de sprijin", a arătat Vişan. 
 


