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Subiectul : Românii cu venituri reduse riscă debranșarea de la rețeaua de energie electrică  

 

Liberalizarea prețurilor la energia electrică la 1 ianuarie 2021 a fost una dintre cele mai de impact 

măsuri luate de guvernul de dreapta din România. Efectul a fost unul imediat, din păcate negativ, 

concretizat în creșterea prețului la energie la un nivel atât de ridicat, încât sute de mii de români nu 

și-l mai pot permite. Consumatorii casnici de electricitate din România au făcut față celei mai mari 

creșteri de prețuri din Europa, potrivit datelor Comisiei Europene. Conform acelorași date statistice 

furnizate de Comisia Europeană, în contextul pandemic, mai multe state din UE au recurs la 

reducerea prețurilor la energia electrică, iar cele are au majorat tarifele la același serviciu, au aplicat 

un procent mult mai scăzut decât România, unde facturile au crescut în medie cu peste 15%. 

Îngrijorător este faptul că pentru anul 2022 previziunile sunt sumbre din acest punct de vedere, fiind 

prevăzute noi majorări de prețuri la energia electrică.   
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Scumpirile din domeniul energiei vin la pachet cu alte seturi de majorări la produse și servicii,  în 

antiteză cu veniturile românilor, care s-au diminuat.  

În acest context, conform datelor furnizate de instituțiile statistice ale statului, care au analizat 

veniturile medii în comparație cu scumpirile continue, sunt peste 500 de mii de români care nu își vor 

mai putea permite achitarea facturilor la energia electrică, confruntați cu riscul de a fi debranșați de la 

rețeaua de energie electrică din cauza creșterii explozive a prețurilor, în fața aproprierii sezonului de 

iarnă, mai ales. De asemenea, având în vedere intenția guvernului de anula prevederile ordonanței 

care asigura protecția consumatorilor casnici care nu și-au mai putut achita facturile la utilități pe 

perioada stării de urgență și de alertă, circa 173.000 de români vor fi debranșați în perioada imediat 

următoare abrogării respectivei ordonanțe, nefiind vorba despre consumatori rău-platnici.  

Având în vedere toate acestea, vă rog domnule ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

 

1. Câți români au beneficiat de prevederile articolului 72  din OUG 70/ 2020; 

2. Concret, care este strategia Guvernului de sprijinire a consumatorilor vulnerabili, care riscă 

debranșarea de la utilități ca urmare a intenției de abrogare a OUG 70/2020;  

3.  Care este opinia dumneavoastră față de o Lege a consumatorului vulnerabil?  

 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc!    
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