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Subiectul: În actualul context, Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia trebuie renegociat 

Din cauza crizei energetice, suprapuse cu situaţia din Ucraina, România se află într-un pericol major din mai 

multe puncte de vedere.  Izbucnirea  războiului din Ucraina a scos la iveală vulnerabilităţile ţării noastre și 

riscurile la care am fost supuși atunci când au fost asumate o serie de măsuri cu termene scurte, de eliminare 

din piaţă  a producătorilor tradiţionali de energie, cum este Complexul Energetic Oltenia. Din fericire, mai 

avem timp să revenim asupra unor decizii, iar dacă vom lăsa specialiștii din acest domeniu să își facă treaba și 

reprezentanţii Ministerului Energiei vor ști să negocieze cu comisia de la Bruxelles,  România are șanse foarte 

mari să revină asupra politicii energetice interne și să  crească producţia de energie din surse care nu depind 

de niciun factor extern, precum cărbunele. 

Colapsul în care se află întreg mapamondul a dus la repoziţionarea  înalţilor oficiali europeni cu privire la 

sursele de energie, iar proiectul de decarbonare iniţiat la nivel european este, cel puţin deocamdată, amânat.  

De acest prilej trebuie să profităm la maximum și avem ocazia să regândim politica internă din acest punct de 

vedere. Doar așa România poate spera la independenţă energetică. 

Vă reamintesc, domnule ministru, că producătorul de energie din judeţul Gorj poate asigura până la aproape 

30 % din necesarul de energie de la nivel naţional. Pentru asta este nevoie de decizii urgente, precum 

rediscutarea Planului de Restructurare al Complexului Energetic Oltenia, aprobat deja de Comisia Europeană. 
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Reiterez: România are nevoie de producătorii de energie pe bază de cărbune cu sau fără criza energetică. Este 

singura soluţie de a ieși din capcana în care ne aflăm, aceea de a fi la mâna ţărilor care ne pot livra energie. Nu 

exclud producătorii de energie ”verde” din sistem, dar cunoaștem cu toţii că aceștia depind de foarte mulţi 

factori externi, precum clima, de aceea nu pot oferi siguranţă Sistemului Energetic Naţional. 

De aceea, în calitate de reprezentant al unui judeţ care asigură  energia necesară  pentru o mare parte din 

populaţia ţării, vă rog să trataţi cu maximă responsabilitate situaţia Complexului Energetic Oltenia și 

posibilitatea de a reveni asupra capitalului destinat Energiei din Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă și, 

implicit, asupra Planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să mi răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Care este viziunea dumneavoastră cu privire la posibilitatea de renegociere a Planului de restructurare 

al Complexului Energetic Oltenia, în contextul crizei energetice europene, având în vedere declaraţiile 

reprezentanţilor europeni privitor la redeschiderea capacităţilor pe bază de cărbune;

2.  Concret, care este strategia Ministerului Energiei de asigurare a Siguranţei Energetice Naţionale a 

României. 

Solicit răspuns în scris.   

Vă mulţumesc!   

Deputat PSD

MIHAI WEBER




