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ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Energiei, 

 Domnului ministru Virgil-Daniel Popescu,  

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 

 

 

Subiect: cozi interminabile pentru încheierea noilor contracte la energia electrică 

 

   

Domnule ministru, stă în puterea Ministerului pe care îl conduceți să protejeze românii 

de creșterea haotică a prețurilor la energie, așa cum stă în pixul dumneavoastă să luați decizii 

prin care să obligați furnizorii de energie electrică să comunice în mod clar cu beneficiarii.  

 

 

Este adevărat că liberalizarea pieței energiei de la 1 ianuarie 2021 a fost decisă încă din 

ianuarie 2020, însă consumatorii casnici au auzit despre această liberalizare abia de la finalul 

anului 2020. Un studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă arăta că la începutul lunii 

decembrie, aproximativ 90% dintre consumatorii casnici nu știau despre această liberalizare. Vă 

reamintesc, domnule ministru, că doar cu câteva zile înainte de de finalul anului 2020, românii au 

primit vestea că toți consumatorii casnici care nu sunt pe piața liberă vor fi trecuți automat în 

serviciul universal, de la 1 ianuarie, la preț cu până la 26% mai mare față de cât plăteau în 

decembrie. Nimeni nu cred că înțelege nici astăzi cum este acest serviciu universal pentru că 

ANRE oferă explicații extrem de ambigue și arată că această sarcină revine exclusiv furnizorilor.  

 

 

Exemplu concret: în 24 martie, la ora 8.00 dimineata, la sediul societății Electrica 

Furnizare din Baia Mare, județul Maramureș, zeci de persoane așteptau la coadă de cel puțin două 

ore. Cetățenii semnalează faptul că în momentul în care se prezintă pentru a-și ridica factura 

pentru consum sau pentru a-și reînnoi contractul cu societatea furnizoare de energie electrică 

sunt nevoiți să stea la rând după un bon de ordine încă de la ora 6.00 dimineața, iar apoi 

așteaptă alte două-trei ore până reușeșc să ajungă la singura persoană care se ocupă de 

încheierea contractelor. Programul este de la 8.30 la 14.30, iar dacă nu mai sunt bonuri de ordine 

sunt nevoiți să se prezinte în următoarea zi. Nu este normal ca, în plină pandemie, tot românii să fie 

cei care suferă pentru faptul că informațiile nu sunt diseminate în mod correct de furnizorii de 

energie electrică, așa cum nu este normal ca la o societate atât de importantă să existe o singură 

persoană care să se ocupe de contractele de energie electrică ale tuturor cetățenilor.  

 

 

 

În acest sens, vă întreb, domnule ministru:  

 

A/PSD/230/29.03.2021

andreea.dinu1
Typewritten Text
Nr.863A/29.03.2021



2 
 

1. Pe cine protejează ANRE, pentru că în ofertele trimise consumatorilor nu reiese în 

mod clar care este prețul final al energiei electrice? 

 

2.  Cum pot fi evitate cozile care se formează la sediile instituțiilor de distribuție a 

energiei electrice, pentru că sunt români care stau cu orele, așteptând să discute cu un 

reprezentat care să le explice în detaliu ce prevăd noile contracte? 

 

3. Ați cerut, în această perioadă, suplimentarea ghișeelor de relații cu publicul? 

 

 

Solicit răspuns scris și oral.  

 

 

 

Cu respect, 

 

 

 

 

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




