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EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul de reglementare al prezentei propuneri legislative îl reprezintă 
aprobarea fuziunii dintre doi mari jucători de pe piaţa energetică naţională 
respectiv, Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale 
"Hidroelectrica" SA şi Complexul Energetic Oltenia, societăţi comerciale aflate în 
portofoliul statului român, prin intermediul Ministerului Energiei, în calitate de 
acţionar majoritar.

Această intervenţie legislativă, reprezintă unica soluţie viabilă de depăşire a 
deficitului energetic internaţional care afectează şi România, efectul generat de 
adoptarea propunerii ducând la apariţia unei societăţi comerciale care să deţină în 
patrimoniu multiple capacităţi de producere a energiei electrice şi care să fie 
capabilă să asigure un cost de producţie redus şi, în consecinţă, un preţ de 
comercializare accesibil.

Realizarea acestui demers de către statul român este unul constituţional şi 
benefic domeniului energetic, în concordanţă cu prevederile art.4 al Legii 
nr. 123/2012, din cuprinsul căruia se distinge faptul că, strategia energetică 
naţională defineşte obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu şi lung 
şi modalităţile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei 
dezvoltări durabile a economiei naţionale şi satisfacerii necesarului de energie şi a 
unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, atât în prezent, cât şi pe 
termen mediu şi lung, la un preţ accesibil.

Astfel, prin fuziunea celor două societăţi comerciale. România îşi consolidează 
statutul de stat independent din punct de vedere energetic, la nivel european şi mai 
mult decât atât, ar urma să deţină o societate de producere a energiei electrice in 
sistem integrat, urmând astfel exemplul de succes al altor ţări occidentale.

Societatea nou-înfiinţată va încuraja dezvoltarea concurenţei pe piaţa 
energiei din România, stabilind, astfel, standardele pentru ceilalţi participanţi pe 
piaţă.

Aşadar, crearea unor competitori puternici în România va încuraja 
concurenţa, aceştia devenind un standard în ceea ce priveşte preţurile practicate şi 
serviciile prestate.



EOMAKIÂ

Nu putem omite faptul că, piaţa de energie din România necesită, în prezent, 
investiţii semnificative, atât în scopul modernizării activelor existente şi adaptării 
acestora la condiţiile de mediu impuse la nivel european, cât şi în scopul creării de 
noi capacităţi energetice şi noi instalaţii pentru activitatea de distribuţie.

Această necesitate subzistă şi ca o consecinţă a managementului defectuos 
exercitat până în prezent acest domeniu, marea majoritate a societăţilor din 
domeniul energetic naţional fiind aduse în pragul falimentului, doar Hidroelectrica 
S.A. fiind capabilă să depăşească procedura insolvenţei.

Facilităţile de producţie şi de distribuţie propuse pentru a fi integrate în noua 
societate comercială vor putea fi modernizate odată cu creşterea capitalului rezultat 
în urma fuziunii, societatea nou-înfiinţată va putea contribui, în mod semnificativ, 
la îndeplinirea cerinţelor de investiţii în sectorul energetic românesc, în ceea ce 
priveşte noile active de producţie şi sursele de producere a energiei, inclusiv pentru 
respectarea obiectivelor de mediu asumate prin Tratatul de aderare.

Relativ la condiţiile din Tratat, în ceea ce priveşte componenta de mediu, prin 
actualizarea şi modernizarea centralelor pe bază de cărbune, vor fi limitate emisiile 
de CO2, impactul asupra mediului fiind unul limitat, prin reducerea poluării.

Mai mult decât atât, prin includerea în cadrul acestei societăţi a componentei 
hidroenergetice, precum şi prin implementarea unor capacităţi de producere a 
energiei electrice din surse regenerabile, costul certificatelor de carbon necesar a fi 
achiziţionate prin raportare la numărul de tone de CO2 generate de companie, va 
putea fi diminuat prin compensare.

Totodată, prin apariţia noii entităţi juridice nu se vor realiza disponibilizări de 
personal, obligaţia statului român fiind aceea de a proteja atât cetăţenii cât şi 
proprietatea publică, urmând ca organigrama societăţii noi să cuprindă un număr 
corespunzător de posturi, în aşa mod încât să acopere numărul total de salariaţi ai 
societăţilor supuse procesului de fuziune.

Raportat la preţurile energiei electrice practicate în relaţia cu consumatorii 
casnici, prin efectul generat de adoptarea prezentului proiect legislativ, se aşteaptă 
o stabilizare a preţului energiei electrice furnizată acestui tip de consumator şi 
menţinerea lui la nivel relativ mai mic pe termen lung, prin creşterea productivităţii.

Aşadar, în urma apariţiei noii societăţi, se va asigura o mai mare 
predictibilitate a preţului energiei la consumatorul final.



ROMÂNIA

Din perspectiva beneficiilor generate prin fuziunea celor două companii, pot fi 
amintite cel puţin următoarele:

a) Echilibrarea pieţei de energie fuzionând cel mai ieftin cu cel mai scump 
producător de energie, asigurând astfel o competiţie reală ce va avea ca 
afect imediat scăderea preţului energiei la consumatorul final;

b) Optimizarea funcţionării Hidroelectrica SA în perioade secetoase, tot mai 
frecvente în ultimii ani;

c) Asigurarea unui proces de decarbonizare sustenabil şi just;
d) Asigurarea pe termen lung a securităţii şi independenţei energetice a 

României.

Singurul punct slab al acestei fuziuni în reprezintă probabila opoziţie a 
acţionarului minoritar al ambelor societăţi.

Relevant este că România are un uşor avans din perspectiva ponderii energiei 
din surse regenerabile faţă de media Uniunii Europene. în aceleaşi timp, suntem în 

topul ţărilor din UE din perspectiva dependenţei de cărbune pentru generarea 
energiei electrice la un cost cu aproximativ 50% peste preţul mediu din piaţa de 
energie. Accelerarea tranziţiei către energie regenerabilă este un obiectiv economic 
necesar în contextul preţurilor CO2 actuale, al preţurilor tehnologiilor regenerabile, 
al fondurilor europene, dar şi ai unui mix energetic sustenabil.

în concluzie, stimaţi colegi parlamentari, vă solicităm respectuos să luaţi act 
de situaţia dificilă în care se află sectorul energetic din România, precum şi costurile 
ridicate pe care consumatorii sunt obligaţi să le achite pentru utilizarea acestei 
resurse şi împreună, să venim în sprijinul acestora, prin adoptarea prezentului 
proiect legislativ de aprobare a fuziunii dintre Societatea de Producere a Energiei 
Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA şi Complexul Energetic Oltenia.

Iniţiatori:
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