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CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI PARTICIPĂ LA MASA ROTUNDĂ 

„ENERGIE PENTRU VIITOR SAU TAXE PENTRU AZI?” 

 

18 Februarie 2019, Mihai MACARIE  

 

Preşedintele Centrului Român al Energiei (CRE), Dl. Corneliu BODEA, a participat la masa 

rotundă “Energie pentru viitor sau taxe pentru azi?”, organizată de ziarul Bursa în data de joi 14 

februarie. Evenimentul s-a axat pe subiectul Ordonanţei 114/2018 şi a vizat (1) impactul real al OUG 

114/2018 asupra preţului energiei, (2) investiţiile prognozate înainte de OUG 114/2018 şi planurile 

rămase după implementarea ei, (3) impactul OUG 114/2018 asupra planului integrat de energie şi 

schimbări climatice şi nu în ultimul rând (4) profitabilitatea şi dezvoltarea durabilă a sectorului după 

OUG 114/2018. Dezbaterile au fost moderate de expertul în energie Ovidiu DEMETRESCU şi au 

beneficiat de prezenţa principalelor companii, asociaţii şi autorităţi din sectorul energetic din 

România.    

Participanții la masa rotundă au evidențiat atât părțile negative cât și cele pozitive ale OUG 

114/2018. Conform domnului BODEA, ordonanța are multe articole și atacă multe domenii economice. 

Totuși, privind și aspectele pozitive, ordonanța redeschide subiecte de fond, mult mai importante, 

privind competiția reală în piața de energie. “Liberalizarea a fost făcută accelerat la consumator, la 

capătul pieței, deși la baza ei nu avem o competiție reală (…) avem doi producători de gaz natural care 

produc 90% din consumul din România, iar în piața de energie electrică avem câțiva producători 

organizați pe principii tehnologice, care nu pot reprezenta actorii unei competiții reale pe bursa”, a 

declarat președintele CRE. Mai mult, Corneliu Bodea apreciază că prețurile la energie urmau să crească 

substanțial și înainte de ordonanță. Nu în ultimul rând, dl. BODEA lansează invitația participanților 

prezenți la masa rotundă, precum și reprezentanților media, să folosească momentul pentru 

readucerea în discuție a problemelor reale din zona pieței de energie.  

În continuare, conform domnului Septimiu STOICA, membru al consiliului de administrație al 

Bursei Române de Mărfuri, apetitul investitorilor străini a fost diminuat substanțial de către OUG 

114/2018, acesta fiind un aspect agreat de toți participanții la eveniment. Mai mult, societățile din 

sector își vor reduce substanțial costurile până la nivel de supraviețuire, singurii consumatori avantajați 

fiind cei casnici. Nu în ultimul rând, ordonanța “deranjeaza tot ce s-a construit în ultimii ani”, apreciază 

domnul Vasile CIOLPAN, directorul departamentului comercializare energie în cadrul Romgaz.     

  

Lista întreagă de declaraţii poate fi accesata aici: http://www.bursa.ro/energie-pentru-viitor-

sau-taxe-pentru-astazi-mai-avem-economie-de-piata-62683638   
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