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INTREBARE 

 

 

Obiect: Situaţie executare lucrări de realizare/retehnologizare/reabilitare/modernizare a rețelelor 

electrice de către E-Distribuţie Banat 

 

 

Stimate Domnule Preşedinte, 

 

 

Cetăţenii din circumscripţia electorală mi-au sesizat în numeroase rânduri fluctuaţiile de tensiune şi 

întreruperile dese de furnizare a curentului electric datorate vechimii considerabile a reţelelor 

electrice din vestul ţării. Agenţii economici, la rândul lor, sunt nemulţumiţi de aceleaşi probleme 

datorită cărora investiţii în echipamente de producţie de înaltă tehnologie au fost sistate. Cei care au 

avut disponibilităţi financiare, au investit ei înşişi sume considerabile pentru refacerea liniilor de medie 

tensiune şi a transformatoarelor, iar capacităţile astfel realizate au fost transferate cu titlu gratuit în 

proprietatea E-Distribuţie Banat, aceasta fiind o condiţie de punere a lor în funcţiune, şi utilizate la 

branşarea altor consumatori. 
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Întrucât asemenea comportamente ale unui operator de distribuţie creează daune semnificative 

gospodăriilor, frânează dezvoltarea urbanistică, dar, şi mai grav, dezvoltarea economică a regiunii, vă 

solicit să îmi comunicaţi următoarele: 

 

1. E-Distribuţie Banat a realizat studiile de perspectivă realizate pe o durată de minimum 5 ani, 

astfel încât rețeaua de distribuție să fie sigură, fiabilă și eficientă, conform prevederilor art. 45 

alin. (1) lit. c) din Legea nr. 123/2012? 

2. În cazul unui răspuns afirmativ, aţi dispus măsuri/investiţii suplimentare operatorului de 

distribuţie în ultimii cinci ani? 

3. Investiţiile prevăzute în aceste studii au fost concretizate prin realizarea lucrărilor prevăzute? 

4. Aţi solicitat E-Distribuţie Banat soluţionarea solicitărilor de extinderi şi modernizări făcute de 

autoritățile administrației publice locale sau centrale în conformitate cu prevederile art. 51 din 

aceeaşi lege? 

5. Operatorul de distribuţie a îndeplinit obligaţia de finanţare şi realizare a racordării clienţilor 

non-casnici în urma solicitării acestora şi conform prevederilor art. 51 alin. (32) din acelaşi act 

normativ? 

 

Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră la adresa de email daniel.toda@cdep.ro. 

 

Cu deosebită consideraţie. 

 

 

Deputat Daniel-Liviu Toda     

 

 




