
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa 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

Prin Ordonanţa 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,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2003, s-a aprobat scoaterea din rezervele
de stat, cu titlu de împrumut, a 1.880.780,92 tone cărbune energetic şi 150.500 tone
păcură.

Aceste cantităţi au fost împrumutate în baza contractelor încheiate între
beneficiari şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, cu restituirea după 180
de zile de la data punerii la dispoziţie, astfel că termenul de restituire este scadent
în iunie 2003.

În proiectul programului energetic pentru trecerea sezonului rece
2003-2004 sunt prevăzute atât cantităţile de energie electrică şi termică necesare a
fi produse, cât şi livrările, consumurile şi stocurile de combustibili, eşalonate lunar
pentru perioada octombrie 2003 – martie 2004 în scopul funcţionării centralelor
termice şi electrice.

Astfel, pentru perioada de acumulare şi pregătire a stocurilor este necesar
ca în cadrul capacităţii de depozitare existente să se constituie stocuri proprii de
cărbune şi păcură necesare asigurării consumului curent al termocentralelor, fără
restricţionarea datorată existenţei stocului rezervat de stat.

Întrucât capacitatea utilă reală de stocare din centralele termice şi
electrice este ocupată în prezent de stocul rezervă de stat în proporţie de 70%
cărbune şi, respectiv, 50% păcură, aceasta nu poate fi utilizată pentru constituirea
de noi stocuri proprii necesare în perioada de iarnă. Astfel că achiziţionarea de
păcură şi cărbune pentru refacerea stocurilor rezervă de stat nu este oportună în
momentul de faţă. De asemenea, achiziţionarea de cărbune în această perioadă
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conduce la blocarea unor sume importante de bani, la degradarea cărbunelui stocat
şi la pericolul apariţiei fenomenului de autoaprindere, deoarece în perioada de vară
nu se pot efectua lucrări de tasare a stocului de cărbune.

La art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2002, cu
modificările ulterioare, se prevede că nerestituirea împrumutului în termenul de 180
de zile conduce la aplicarea penalităţilor prevăzute de art. 5 alin. (3) din Legea
nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, fapt care va avea implicaţii în majorarea costului de producţie a
gigacaloriei.

Astfel, apare necesitatea modificării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2002, printr-un act normativ în sensul prorogării cu 90 de zile a
termenului de restituire de 180 de zile prevăzut pentru Societatea Comercială
„Termoelectrica” S.A., filialele sale şi centralele termice şi electrice de termoficare
aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, deoarece stocurile de
1.880.780,92 tone cărbune energetic şi 150.500 tone păcură nu pot fi constituite
până la termenul scadent, adică iunie 2003.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2003 pentru
prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa 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.


