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Dle. Ministru,  

Având în vedere importanța strategică a CE Oltenia pentru sistemul energetic național dar 

și impactul major al producției de energie asupra economiei naționale, va adresez 

următoarele întrebări: 

 

 

1.Care au fost calculele de eficiență economică pe baza cărora Guvernul a decis să 

sustina planul de restructurare si decarbonizare a Complexului Energetic Oltenia in 

conditiile in care, prin implementarea acestuia, emisiile vor creste (în contradicție cu 

politicile climatice europene),  iar conform unui studiu Greenpeace, costurile financiare cu 

plata certificatelor de emisii de CO2 vor fi de aprox 3.68 mld de euro in urmatorul deceniu, 

iar sansele de a obtine fonduri europene prin Fondul de modernizare sunt minime? In 

acelasi timp, acest plan blocheaza sansa accesarii fondurilor din Just Transition Fund, 

destinate dezvoltarii regiunilor miniere aflate in tranzitie.   

 

2. Pe 5 februarie Comisia Europeana a anunțat inceperea unei investigatii asupra 

Complexului Energetic Oltenia (evaluează dacă sprijinul oferit de Guvernul României 

pentru planul de decarbonare și restructurare a Complexului Energetic Oltenia respectă 

legislația europeană) și că are îndoieli cu privire la conformitatea Planului de 

restructurare și a schemei de suport cu termenii din Ghidul privind ajutoarele de salvare 

și restructurare.   
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https://www.greenpeace.org/romania/articol/5271/complexul-energetic-oltenia-incearca-vigilenta-comisiei-europene-cere-peste-1-miliard-de-euro-pentru-a-se-restructura-si-decarbona-dar-isi-creste-considerabil-emisiile-de-co2-in-urmatorii-10-ani/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_424
sala.plen
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Ce va face guvernul daca planul de restructurare si decarbonizare al Complexului 

Energetic Oltenia nu va primi aprobarea Comisiei Europene? În ce stadiu se află acum 

discuțiile dintre Ministerul Energiei/CEO și reprezentanții Comisiei Europene? La ce să 

ne așteptăm la finalul lunii aprilie?  

 

3. Având în vedere noile politici europene și luând în considerare ultimele declarațiile ale 

prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, referitoare la viitorul 

exploatărilor pe cărbune, care este data la care guvernul intentionează să elimine 

carbunele din mixul energetic si să prezinte un plan pentru acest proces de renunțare la 

acest tip de combustil? 

 

Mulțumesc. 

Solicit răspuns scris. 

 

 

 

        Deputat,  

           Popa Radu Mihai 




