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Din partea: Doamnei deputat Ana Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului  Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei 

Obiectul întrebării: Furnizorii de energie solicita consumatorilor noncasnici, la încheierea 

unui nou contract, plata a trei facturi în avans, după un consum estimat 

 

Stimate domnule președinte, 

 

Operațiunile privind liberalizarea prețurilor la energie au avut un impact semnificativ atât asupra 

consumatorilor casnici cât și asupra consumatorilor noncasnici.  

 

Vă supun atenției o practică abuzivă ce mi-a fost semnalată de către o serie de consumatori noncasnici 

când au optat pentru schimbarea furnizorului de energie.  

 

Concret, atunci când acești consumatori noncasnici, agenți economici din categoria întreprinderilor mici 

și mijlocii, au contactat oferta CEZ România, reprezentanții acestei companii au cerut la încheierea 

contractului un depozit din partea consumatorului, reprezentând contravaloarea a trei facturi aferente a 

trei luni plătite în avans în baza unui consum estimat.  

 

Contactați telefonic, reprezentanții companiei CEZ România susțin că această practică abuzivă are 

acoperire în legislația Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Mai mult de atât 

această  condiționalitate este menționată și în draftul de contract trimis clienților noi.  

 

Prin urmare, domnule președinte, vă rog să prezentați cadrul legal în baza căruia furnizorii și 

distribuitorii de energie pot cere consumatorilor noncasnici noi, plata unor facturi, aproximate în baza 

unui consum estimat, în avans, la semnarea contractului. Mai mult, aceste practici abuzive trebuie 

investigate de către instituția pe care o coordonați și trebuie acționat astfel încât astfel de derapaje să nu 

mai aibă loc.  

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris. 

 

Cu aleasă considerație, 

 

Ana-Loredana Predescu 

Deputat 

Membru în Comisia pentru industrii și servicii 
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