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INTREBARE 
 

Adresată: Ministerului Energiei, 
 Domnului ministru Virgil-Daniel Popescu,  
De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 
 
Subiect: facturile distribuitorilor de electricitate ajung la gunoi 
 
   

Domnule ministru, liberalizarea sălbatică a energiei electrice a aruncat țara într-o criză 

fără precendent. Soluțiile de rezolvare a problemei cu care se confruntă milioane de români sunt la 

Ministerul Energiei și dumneavoastră, domnule ministru, sunteți cel care trebuie să urgentați 

rezolvarea acestei situații care distruge economia și efectiv îngroapă oamenii sub povara 

facturilor uriașe.  

 Cunoașteți propunerile pe care PSD vi le-a transmis, trebuie doar aplicate de către ministerul 

pe care îl conduceți. Interpelarea de față, însă, prezintă o problemă la fel de gravă ca și creșterea 

aberantă a tarifelor. Zilele trecute, în Baia Mare, lângă un container aflat pe strada Vasile 

Alecsandri din municipiu s-au găsit sute de facturi de gaz, curent și înștiințări bancare 

aruncate la gunoi, facturi și informări care ar fi trebuit să ajungă în cutiile poștale ale cetățenilor 

care locuiesc pe mai multe străzi din acea zonă, dar și în alte părți ale orașului Baia Mare.  

Potrivit site-ului online Emaramureș, facturile au fost găsite de băimăreanca Monica 

Pop care locuiește în cartierul Vasile Alecsandri, zona în care a găsit facturile aruncate la 

gunoi. Băimăreanca a și realizat o postare pe Facebook, în speranța că cei care își văd numele pe 

plicurile aruncate vor merge să le ridice, iar video-ul s-a viralizat extrem de repede pe site-urile de 

socializare și în presa locală. Detalii și imagini găsiți la link-ul: https://www.emaramures.ro/sute-de-

plicuri-cu-facturi-instiintari-de-la-banci-scrisori-aruncate-la-gunoi-in-cartierul-vasile-alecsandri-

video/ 

 

Domnule ministru, știu că nu este în apanajul Ministerului Energiei să transmită facturi, dar 

stă în puterea dumneavoastră să cereți furnizorilor să urmească traseul facturilor pe care le 

emit spre cetățeni. Nu este suficient că prețurile sunt de trei, patru sau chiar cinci ori mai mari 
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decât iarna trecută? Că oamenii așteaptă cu inima grea să vadă cât li se va factura pentru consumul 

de energie electrică și gaze naturale? Acum îi supunem și umilinței de a-și căuta facturile la gunoi? 

 Facturile care nu ajung la oameni nu pot fi plătite. Dacă nu sunt plătite, furnizorul 

adaugă penalități de întârziere și poate trece la măsura debranșării de la energie electrică și 

gaze naturale. Cei care suferă sunt tot consumatorii, pentru că aceștia nu pot dovedi că facturile nu 

ajung în cutiile lor poștale. În acest sens vă cer, domnule ministru, să transmiteți o adresă către 

toți furnizorii de energie să urmească parcursul facturilor pe care le emit, pentru a nu umili și 

mai mult românii.  

  Prin urmare, domnule ministru, am rugămintea să îmi răspundeți următoarelor 

întrebări:  

1. Ce sancțiuni veți aplica furnizorilor care nu se asigură că facturile emise au ajuns la 

consumatorul final? 

2.  Ce măsuri veți lua față de cetățenii care nu ajung în posesia facturilor din cauza proastei 

livrări, însă sunt nevoiți să plătească penalități de întârziere sau chiar taxe de debranșare 

și rebranșare? 

3. Ce mesaj aveți pentru românii care așteaptă cu nerăbdare soluții clare privind scăderea 

semnificativă a prețului la facturile care le vor fi emise după 31 martie?   

 

În speranța că veți trata interpelarea mea cu maximă seriozitate, aștept să îmi comunicați, în 

termenul cel mai scurt, măsurile pe care le veți lua pentru ca românii să beneficieze de un trai 

decent. 

 
Solicit răspuns scris și oral.  
 
 
 
Cu respect, 
 
 
 
 

Deputat PSD Maramureș 
Gabriel-Valer Zetea 




