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tun??.PUNCTE DE VEDERE
referitoare la propunerea legislativa pentru reducerea costurilor facturate 

la energia electrica §i gaze naturale (b43/08.02.2022)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i fimctionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru reducerea costurilor facturate la 

energia electricd §igaze naturale (b43/08.02.2022).
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In tememl art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modific^le si completarile ulterioare, si art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edinta din data de 22.02.2022, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hot^arii Plenului nr.25/04.03.2021, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social si-au exprimat urmatoarele puncte de 

vedere:

> reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;

> reprezentantii partii patronale §i reprezentantii asociatiilor §i fundatiilor 

neguvemamentale ale societatii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu urmatoarele observapi:

• inifiativa legislativa nu cuantifica impactul bugetar al scaderii/ eliminarii atat de 

multor taxe importante pentru bugetul de stat general, mai ales in conditiile actuale de 

deficit bugetar. Taxele din energie (TVA, acciza) sunt importante, pentru a asigura
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resursele bugetare generale, pentru ca sunt u§or de administrat/ incasat evaziunea 

este una scazuta, ca atare sunt “sursa sigura” pentru bugetul de stat;

• exista multe sincope in motivarea propunerii legislative - criza prelurilor neav^d 

legatura cu liberalizarea; practic, n-a fost niciun §oc la liberalizarea consumului 

casnic de gaze naturale din vara lui 2020, dimpotriva, preturile au scazut cu cca 27%, 

iar reducerea s-a mentinut p^a in vara lui 2021, c^d prepirile au inceput sa creasca 

peste tot in Europa;

• nici modelul european de pia^a nu e gre§it, iar prepirile energiei electrice n-au crescut 

”din cauza certificatelor de emisii”. Preturile energiei au crescut din cauza deficitului 

de gaz, adancit inten|ionat de Gazprom incepand cu vara anului 2021, pretul 

certificatelor de emisii crescand §i el tot din cauza crizei de gaz. Faptul ca ar fi fost 

speculatii pe piata certificatelor §i de aceea au crescut costurile cu CO2 s-a dovedit un 

fake news de proportii;

• este oportuna eliminarea pet. 3, §i anume eliminarea treptata a certificatelor verzi, cu 

urmatoarele argumente:

instituita pe o perioada de 15 ani, pentru a atrage investitii in domeniul energiei 

regenerabile, notificata Comisiei Europene §i aprobata de aceasta, incepand din 

anul 2013 schema a fost modificata de nenumarate ori, aproape intotdeauna in 

detrimental producatorilor de energie din surse regenerabile;

- din anul 2015 §i pina in prezent, contrar argumentajiei din propunerea legislative, 

ponderea energiei regenerabile in mixul energetic a stagnat, ba chiar a scazut u§or, 

in contrast cu trendul european de cre§tere progresiva, cu cca. 2%/ an; acest lucru 

s-a datorat tocmai modificarilor freevente la schema (ex: scutirea consumatorilor 

industrial!, etc.) care a facut neatractiv domeniul pentru investitori;

- propunerea legislativa sugereaza ca, in prezent, are loc 0 supracompensare a 

producatorilor. Este firesc ca acest lucru sa fie evaluat, dar Parlamentul nu este 

organul care are capacitatea sa faca acest lucru, ci Executivul, in special ANRE, 

in colaborare cu Comisia Europeana. Orice modificare a unui scheme de sprijin 

instituite in acord cu reglementarile de concurenta in materie de concuren^a 

trebuie notificata Comisiei;

in prezent, din cauza modific^ilor de p^a acum, producatorii de energie din 

surse regenerabile au deschis 4 procese impotriva statului la ICSID, compensaliile 

solicitate - care vor fi cel mai probabil acordate, linand cont ca modificarile 

precedente ale scheme! s-au facut tot in lipsa datelor §i analizelor - totalizeaza 

sute de milioane de euro. O noua modificare facuta in afara mecanismelor legale 

de modificare ar atrage un nou val de procese;
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incepand din 1.11.2021, producatorii de energie din surse regenerabile sunt 

supraimpozitati cu 80% din venituri, a§adar nu au “profitat” de pe urma cre§terii 

preUirilor din ultimele luni. Ar trebui determinata destinajia sumelor rezultate din 

aceasta supraimpozitare §i de ce nu sunt folosite in mod direct pentru a ajuta 

consumatorii aflati in dificultate.

Pre^edinte, 
Bogdan SIMION
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