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Planurile din noua Strategie Energetică Naţională în contextul relansării 
economice, analizate joi în videoconferinţa”Energia în priză” 
Planurile din noua Strategie Energetică Naţională în contextul relansării economice 
şi a Pactului Ecologic European, stadiul cadrului legal privind consumatorul 
vulnerabil şi securitatea energetică a României în contextul sezonului rece 2020-
2021 sunt printre temele videoconferinţei “Energia în priză”. 
De asemenea, vor mai fi analizate şi subiecte legate de posibilele ameninţări la 
adresa securităţii energetice, despre liberalizarea pieţei de electricitate, atragerea 
fondurilor europene pentru extinderea distribuţiilor de gaze naturale, programul de 
investiţii de decarbonare al Complexului Energetic Oltenia şi viitorul energiei 
nucleare. 
La evenimentul organizat de Grupul de presa Bursa şi Centrul Roman al Energiei au 
fost invitaţi: Dan Dragoş Drăgan, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri, Corneliu Bodea, preşedintele Centrului Român al Energiei 
(CRE), Tudor Constantinescu, Consilier principal al DG Energie în cadrul Comisiei 
Europene, Tănase Stamule, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului în 
domeniul economic, Sorin-Ioan Bumb, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii. 
De asemenea, vor mai participa Adrian Tănase, CEO, Bursa de Valori Bucureşti, 
Adrian Volintiru, director general, SNGN Romgaz, Corina Popescu, CEO Electrica, 
etc. 
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Comisia de industrii din Camera Deputaţilor aşteaptă propuneri de la 
Ministerul Muncii pentru consumatorii vulnerabili 
Comisia de industrii şi servicii din Camera Deputaţilor aşteaptă propuneri de la 
Ministerul Muncii pentru a legifera situaţia consumatorilor vulnerabili, a declarat, joi, 
Sorin Plumb, preşedintele comisiei parlamentare. 
El a participat la conferinţa online “Energia în priză”, organizată de ziarul Bursa, şi a 
fost întrebat care sunt intenţiile comisiei pe care o conduce în ceea ce priveşte 
legiferarea ajutorului pe care îl va acorda statul consumatorilor vulnerabili. 
“Noi aşteptăm de la Ministerul Muncii propunerile pentru a promova şi acest proiect 
de lege, pentru că este normal, firesc şi mai ales acum în perioada de criză preţurile 
pot creşte foarte mult, iar o mare parte a populaţiei nu poate să suporte, mai ales pe 
perioada iernii, aceste preţuri, să reglementăm cât mai repede şi această problemă”, 
a spus Plumb. 
Un studiu realizat de Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD) din cadrul 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj arată faptul că 23% dintre gospodăriile din 



România, respectiv 1.732.257 de gospodării, sunt afectate de sărăcia energetică, 
adică întâmpină dificultăţi în a-şi asigura nevoia de energie la costuri accesibile. 
Totodată, studiul citat arată că, în România, un număr de 287.434 de locuinţe nu 
sunt conectate în niciun fel la reţeaua de electricitate, conform recensământului 
efectuat în 2011. 
“Sărăcia energetică îngreunează parcursul educaţional şi socio-economic al celor 
afectaţi, adânceşte sărăcia şi excluziunea în sens larg şi este un factor important de 
marginalizare socială”, comentează autorii studiului, care a fost dat publicităţii în 
urmă cu un an. 
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