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HavrileŃ (Ministerul Energiei): OUG 114 a fost solicitată de furnizorii 
consumatorilor casnici; avem un mix al intereselor 

Furnizorii consumatorilor casnici sunt cei care au solicitat emiterea OUG 
114/2018 şi tot ei sunt cei care au de câştigat în urma aplicării ei, a 
declarat, joi, Niculae HavrileŃ, consilier al ministrului Energiei şi fost 
preşedinte al AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în Energie (ANRE), într-
o dezbatere pe tema ordonanŃei. "OrdonanŃa a fost solicitată de cei care 
câştigă din ea. 

Aşa cum avem un mix al energiei, aşa avem şi un mix al intereselor. 

Dacă vrem să vedem cine este câştigător, nu o să-l vedem aici (la 
dezbatere - n.r.), aici au venit cei care pierd din ordonanŃă, cei care câştigă 
nu sunt aici. 

Câştigă cei care au piaŃa reglementată asigurată şi venitul asigurat. 

Ei sunt marii câştigători şi pentru că îşi păstrează piaŃa îngheŃată", a spus 
el. 

La dezbatere au fost prezenŃi reprezentanŃi ai Centrului Român al Energiei, 
ai producătorilor de energie regenerabilă, ai Complexului Energetic Oltenia, 
ai Bursei Române de Mărfuri, Elcen, Electrica şi Romgaz. 

De asemenea, şi consumatorii casnici sunt câştigători, pentru că şi ei au 
fost protejaŃi, a adăugat HavrileŃ. "De ce a trebuit să fie dată această 
ordonanŃă? 

A trebuit să fie dată pentru că funcŃionarea pieŃei în ultimul an nu a fost una 
predictibilă, pentru că nu au fost îndeplinite anumite caracteristici 
fundamentale ale pieŃei liberalizate. 

Nu a funcŃionat, spre exemplu, mecanismul consumatorului vulnerabil şi nu 
au funcŃionat alte reglementări, alte mecanisme care se autoreglementează 
în cadrul unei pieŃe liberalizate", a arătat reprezentantul Ministerului 
Energiei. 



El a precizat că un element de bază care a fost evocat este gradul de 
sărăcie a populaŃiei, care ar în final al putea genera convulsii sociale. 
"Astfel că, din perspectiva acestui element şi la solicitarea furnizorilor care 
au în portofoliu consumatori casnici, a fost emis acest act", a subliniat 
HavrileŃ. 

El a precizat că se referă la furnizorii clasici de gaze, respectiv E.ON şi 
Engie, care primesc din nou o serie de beneficii din contractele de 
privatizare ale fostelor filiale Distrigaz Nord, respectiv Distrigaz Sud. 

Consilierul ministerial a explicat că s-a ajuns aici din cauza creşterilor de 
preŃ din ultimul an, atât la energie electrică, cât şi la gaze naturale. "Sunt 
lucruri bune şi sunt lucruri mai puŃin bune (efecte ale ordonanŃei - n.r.). 

Problema este dacă lucrurile bune sunt într-adevăr bune, unii zic că sunt 
bune, dar de fapt sunt rele, şi să vedem dacă alea rele sunt chiar rele. 

Se conturează nevoia de dezbatere cu privire la piaŃă. 

Cei care pierd vor fi foarte activi pe piaŃă, iar cei care câştigă nu vor 
interveni, dar se va vedea cine câştigă şi cine pierde", a punctat el. 

HavrileŃ a subliniat care au fost cauzele care au dus la creşterile de preŃuri 
din ultima vreme. "Se desprinde cu ochiul liber că majorarea preŃurilor la 
energie şi la gaze s-a întâmplat din cauza preŃurilor marginale. În România, 
în momentele de consum extrem, ca urmare a temperaturilor extreme, mari 
vara şi mici iarna, producŃia internă nu mai face faŃă şi trebuie să importăm 
energie la un preŃ mai mare decât preŃul de producŃie din România, iar 
acesta este un preŃ marginal la care se aliniază şi producătorii interni. 

La fel şi la gaze", a precizat responsabilul ministerial. 

El a amintit că, atunci când era preşedintele al ANRE, a solicitat 
liberalizarea pieŃei gazelor încă din 2016, întrucât preŃul de import era mai 
mic decât cel de producŃie internă, dar măsura nu a fost aprobată. "În 2016 
România preŃul gazelor de producŃie internă era reglementat la 60 de lei pe 
MWh, iar pe pieŃele internaŃionale preŃurile erau de 52 de lei pe MWh. 

Tot anul 2016 am solicitat şi nu s-a aprobat. 

Dacă făceam această liberalizare în 2016, acum am fi avut suficientă 
experienŃă să gestionăm piaŃa", a conchis HavrileŃ. 



 


