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2026, termenul asumat de Complexul Energetic Oltenia și Ministerul Energiei de implementare a 

Planului de restructurare al companiei trebuie prelungit! Motivele sunt multiple și de importanță 

majoră. Din punct de vedere al siguranței naționale și al crizei energetice mondiale, atunci când a fost 

elaborat planul de restructurare situația era complet diferită. De asemenea, nimeni nu anticipase 

conflictul din Ucraina, care a acutizat criza energetică europeană și a pus România, alături de toate 

celelalte state ale Uniunii, în situația de a căuta soluții interne de producere a energiei. Din acest 

punct de vedere, conform estimărilor specialiștilor din domeniu, efectele războiului din țara vecină se 

vor resimți mulți ani de acum înainte. 
 

Nu cu mult timp în urmă, Complexul Energetic Oltenia și-a demonstrat, încă o dată, capacitatea și 

importanța în cadrul Sistemului Energetic Național, susținând o treime din consumul național de 

energie, atunci când niciun alt producător nu putea livra în sistem din varii motive. Cărbunele este 
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cea mai sigură sursă de producere a energiei, iar acesta trebuie să reprezinte cel mai important 

argument în menținerea activității miniere în sistem. 
 

Renunțarea la activitatea de extragere a cărbunelui trebuie făcută doar atunci când compania a 

efectuat stadiul complet de reconversie pe gaz și alte surse de producere a energiei, exclus mai 

devreme. Și, cel mai important, carierele nu trebuie închise ci băgate în conservare, pe modelul 

țărilor dezvoltate, astfel încât redeschiderea acestora în caz de nevoie să poată fi făcută cu ușurință. 
 

Activitatea Complexului Energetic Oltenia este un subiect care mă preocupă în mod deosebit, fiind 

vorba despre o companie care activează pe teritoriul județului din care provin și a cărei importanță o 

cunosc foarte bine. CEO reprezintă 90% în rândul producătorilor de energie pe bază de cărbune din 

România, de aceea, atunci când vorbim despre combustibili fosil, de fapt, vorbim despre compania 

din Gorj. 
 

Dacă renegocierea Planului de restructurare nu a fost posibilă, așa cum v-am cerut în penultima 

interpelare, revin cu acest subiect și vă rog, domnule ministru, să tratați cu maximă responsabilitate 

posibilitatea prelungirii termenului de implementare al acestui plan la Complexului Energetic Oltenia. 

Acest lucru ar oferi României o perspectivă stabilă și sigură din punct de vedere energetic. 
 

Astfel, vă rog să specificați dacă aveți în vedere posibilitatea de prelungire a implementării Planului 

de restructurare de la Complexul Energetic Oltenia, iar dacă nu, care este viziunea dumneavoastră cu 

privire la susținerea Sistemului Energetic Național în condiții de siguranță. 

 
 

Solicit răspuns în scris. 

 
Vă mulțumesc! 

 
 
 
 

Deputat PSD 

MIHAI WEBER 
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