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INTERPELARE 
 

Adresată: Ministerului Energiei, 
Domnului Ministru Virgil Popescu,  
De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel-Valer Zetea, 
 
Subiect: prețuri decente la energia electrică, gaz și carburanți pentru români 
 
   

Domnule ministru, fiecare cetățean își dorește o Românie mai bună, mai prosperă și mai 

bogată. Indiferent de ideologia sau de cultura politică pe care o urmăm, în funcțiile de conducere în 

care am fost trimiși, interesul cetățeanului trebuie să fie politica de căpătâi a fiecăruia dintre 

noi. Sunt sigur că și dumneavoastră puneți binele românilor în prim plan și consider că măsurile 

adoptate de Guvernul României trebuie să aducă bunăstare, optimism și predictibilitate. Astăzi, 

însă, lucrurile stau complet diferit iar nesiguranța, incertitudinea și spaima că mâine nu își vor 

putea achita facturile sunt principalele griji ale cetățenilor care au creditat PNL cu încrederea 

lor la alegerile parlamentare.  

 La fiecare oprire la pompă pentru a cumpăra combustibil achit o sumă tot mai mai mare pe 

litrul de motorină/benzină față de alimentarea precedentă. Deși prețul barilulului de petrol a 

scăzut, această scădere nu se resimte deloc în prețul afișat de la pompă. Pentru românii care ne-

au acordat încrederea, domnule-ministru, să se deplaseze dintr-un punct în altul devine tot mai 

scump și mult mai dificil decât în urmă cu o lună. Toți cetățenii care alimentează în stațiile 

PECO din țara noastră resimt aceste majorări, iar problema este că le resimt în buzunarul lor 

greu încercat de creșterea uriașă a facturilor la energie și gaze, de creșterea constantă a prețurilor la 

alimente.  

Maramureșenii, aflați la mai puțin de 70 de km de granița cu Ungaria, se întreabă de 

ce maghiarii vând benzina și motorina cu 6,30-6,48 LEI/litru, iar în România prețurile se 

apropie de 9 lei/litru? V-am urmărit în desele ieșiri publice, domnule-ministru, în care ați afirmat 

că românii nu trebuie să se isterizeze, că prețurile nu vor crește nejustificat și că cei care nu respectă 

legislația vor fi amendați.  
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Vă întreb așadar, domnule ministru, ce măsuri va lua Ministerul Energiei pentru a 

scădea prețul de la pompă și pentru a vă respecta cuvântul dat în fața românilor?  

Nemulțumiri multiple și sesizări am primit și de la cei care activează în domeniul 

transporturilor, unde situația este și mai critică iar dezamăgirea a ajuns la cote maxime. 

Transporatorii maghiari de marfă fac mai multe curse pentru că achiziționează combustibilul la un 

preț cu aproape 2 lei mai mic decât în România, ceea ce îi face automat mult mai competitivi.  

Transporatorii de persoane de pe plan intern se plâng atât de faptul că prețul 

combustibilului a crescut, cât și că majorarea prețurilor la bilete i-a lăsat fără clienți. În aceste 

condiții, clienții preferă să facă autostopul pentru că prețurile practicate li se par nejustificate.  

  Aceeași problemă apare și în cazul facturilor la gaz și curent. Începând din luna 

octombrie 2021prețul a crescut rapid și constant, desi ați afirmat în repetate rânduri că 

liberalizarea pieței va însemna facturi mai mici pentru români. Persoanele fizice se plâng că 

deși Ministerul Energiei a plafonat prețurile la energie nu există predictibilitate pentru iarna 

următoare. Mai mult, prețurile plafonate sunt duble față de nivelul înregistrat în septembrie 

2021, cel puțin în cazul gazului, iar energia electrică este plafonată doar în cazul unui consum 

stabilit la 300 kwh/lună.  

Persoanele juridice se plâng, domnule ministru, că nici după un an de la depunerea 

documentelor nu s-a depășit faza contestațiilor pentru programul Electric-Up.  

 

Vă întreb așadar, domnule ministru:  

1. Când vor primi banii firmele solicitante pe programul Electric-Up, pentru a-și monta 

panouri fotovoltaice?  

2. Ce alte proiecte și programe aveți pentru a veni în sprijinul persoanelor juridice, 

pentru a-și putea micșora cheltuielile uriașe cu energie electrică?  

3. Ce scheme de ajutor vor fi adoptate pentru susținerea persoanelor juridice afectate de 

creșterile uriașe la energie și combustibil din ultimele luni?   

4. Când vor fi prețurile convenabile pentru combustibil și în România așa cum sunt în 

statul vecin, Ungaria?  

5. În cât timp vom vedea primele efecte ale măsurilor pe care le-ați clamat și care ați 

afirmat că vor duce la scăderea prețului carburanților la pompă? 
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6. Ce se va întâmpla iarna viitoare cu facturile la energie și gaze naturale ale românilor?  

7. Ce măsuri va lua Ministerul Energiei pentru a reduce prețul la gaz și la curent?  

8. Când vor fi aceste măsuri luate și și când va fi resimțit efectul lor benefic și de către 

români? 

 

  Am convingerea că veți trata interpelarea mea cu maximă seriozitate și aștept să îmi 

comunicați, în termenul cel mai scurt, măsurile pe care le veți lua pentru ca românii să se 

poată bucura de #siguranțaunuitraimaibun. 

 
Solicit răspuns scris și oral.  
 
 
 
 
Cu respect, 
 
 
 

 
 
 

Deputat PSD Maramureș 
Gabriel-Valer Zetea 




