
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de
stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de
Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica”–S.A.,
Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva – S.A. şi centralele
termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor
judeţene şi locale

În programul energetic pentru trecerea sezonului rece 2002-2003
sunt prevăzute atât cantităţile de energie electrică şi termică necesare a fi
produse, cât şi livrările, consumurilor şi stocurilor de combustibili,
eşalonate lunar pentru perioada octombrie 2002 – martie 2003, în scopul
asigurării funcţionării centralelor termice şi electrice de termoficare. 

Capacitatea utilă reală de stocare din centralele termice şi electrice
de termoficare este ocupată în proporţie de 70% cărbune, respectiv 50%
păcură, din stocurile rezervei de stat, astfel încât capacităţile proprii utile
reale ale acestora devin insuficiente asigurării unei funcţionări în bune
condiţii pe perioada  de iarnă.

Pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurare cu agent
termic a populaţiei, ca şi creşterea consumului de energie electrică a ţării
vor determina creşterea consumurilor medii zilnice până la circa 95-100
mii tone cărbune şi 10-12 mii tone păcură, ajungându-se astfel la un
consum lunar de 2.800-3000 mii tone cărbune şi 300-320 mii tone păcură.

Consumurile în centralele termice şii electrice de termoficare se
asigură atât din stoc, cât şi prin livrările lunare de cărbune şi păcură,
acestea din urmă fiind limitate, în perioadele cu temperaturi scăzute, la
circa 2.200 mii tone cărbune şi circa 220 mii tone păcură.

Se poate asigura continuitatea funcţionării instalaţiilor
producătoare de energie electrică şi termică în centrale, prin completarea
livrărilor directe cu utilizarea parţială a rezervelor existente în stocul
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, prin punerea acestora la
dispoziţia centralelor termice şi electrice de termoficare. 

Având în vedere că perioada friguroasă a început deja şi pentru
evitarea unor situaţii de criză, apare necesitatea adoptării unor măsuri de
urgenţă care să permită asigurarea, în principal, a încălzirii locuinţelor şi
asigurarea apei calde necesare populaţiei.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2002
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privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de
combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei
Electrice şi Termice “Termoelectrica”–S.A., Societatea Comercială
“Electrocentrale” Deva – S.A. şi centralele termice şi electrice de
termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale.
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