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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din 6 şi 7 mai 2009 

 
Şedinţa comisiei din 6 mai 2009 

 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, 

Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte,                  

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar, Dumitru Boabeş,               

Petru Farago şi Octavian-Marius Popa. Domnul deputat William Gabriel Brânză 

lipseşte motivat, fiind plecat într-o delegaţie. 

Lucrările comisiei au fost conduse, în prima parte, de domnul deputat                  

Ioan Stan – preşedintele comisiei, ulterior urmând a se deplasa într-o delegaţie. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă: 

1. Audierea domnului Petru Lificiu – Preşedintele Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei.  

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  27 - 30 aprilie 2009. 
3. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna  11 - 15 mai 2009. 

4. Activitate în subcomisiile de analiză. 

5. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi : 

Membrii comisiei au procedat la audierea atât a domnului Petru Lificiu – 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cât şi a 

celorlalţi reprezentanţi ai autorităţii susmenţionate,  respectiv: domnul Iulius Dan Plaveti 

– Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

doamna Alina Tache – Director General al Departamentului Preţuri şi Tarife Gaze 
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Naturale, domnul Sorin Bulagea – Director General al Departamentului Acces la Reţea 

şi Reglementări în Domeniul Gazelor Naturale şi domnul Iulian Rusu – Director al 

Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice. Discuţiile au fost înregistrate pe bandă 

magnetică, fiind întocmită şi Stenograma pe suport de hârtie. 

Înainte de a se intra în fondul discuţiilor, domnul preşedinte Ioan Stan a dorit să 

precizeze că, în şedinţa de săptămâna trecută, membrii comisiei au hotărât invitarea la 

o audiere a reprezentanţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

ca urmare a numeroaselor petiţii şi memorii primite de la cetăţeni, care şi-au exprimat 

nemulţumirea atât în legătură cu modul în care s-a stabilit preţul gazelor, cât şi în 

legătură cu modul în care s-a stabilit contorizarea consumului de gaze. Pentru 

clarificarea acestor probleme, comisia a considerat oportună purtarea unor discuţii cu 

reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie ce 

are menirea de a asigura un echilibru între conduita operatorilor de pe piaţa gazelor 

naturale şi interesul cetăţenilor care au dreptul să le fie asigurate servicii de calitate la 

preţuri rezonabile. În continuare, domnul preşedinte Ioan Stan l-a invitat pe domnul 

Petru Lificiu – preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

să ia cuvântul.  

Mulţumind pentru invitaţia la audiere, domnul preşedinte Petru Lificiu a făcut 

următoarele precizări: 

• în ceea ce priveşte creşterile succesive ale tarifelor, trebuie menţionat că pe 

parcursul anilor 2001 - 2004, a fost elaborat documentul de poziţie al României pentru 

Capitolul 14 Energie. Cele mai importante prevederi ale documentului de poziţie, pe 

baza căruia România s-a integrat în Uniunea Europeană, stipulează: creşterea anuală 

a preţului la  producătorul de gaze cu cel puţin 25 de dolari pe mia de metri cubi pe 

parcursul primei perioade de reglementare, respectiv anii 2005, 2006 şi 2007. Astfel 

încât, la momentul aderării, România să aibă un preţ comparabil cu cel din Uniunea 

Europeană.  

•   preţul final al gazelor naturale la consumatori, este stabilit de autoritatea 

naţională independentă prevăzută în Legea gazelor şi printr-o procedură transparentă. 

Procedura există pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
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însă este o procedură laborioasă din care rezultă, practic, modul cum se calculează 

tarifele de distribuţie, de transport şi de înmagazinare. În România, Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei influenţează 30 % din piaţa de gaze, 

adică 30 % din componenta de preţ, iar 70 % din componenţa de preţ fiind dată de 

preţul de producţie şi preţul de import. Asupra acestor ultime două elemente autoritatea 

nu poate interveni.  

• Capitolului 14  Energie conţine metodologia tarifară  după care se calculează 

aceste tarife şi preţuri. Aceasta a fost aprobată prin Decizia nr. 1078/2003 şi se  

bazează pe foaia de parcurs în sectorul energetic aprobată prin Hotărâre de Guvern 

nr.890/2003. De asemenea, conform foii de parcurs, de la 1 aprilie 2004 există trei 

activităţi reglementate: activitatea de transport, de distribuţie şi de înmagazinare 

subterană.  

• Autoritatea Naţională pentru Reglementarea în Domeniul Energiei nu are nici o 

influenţă asupra preţului de producţie şi preţului de import.  

• începând cu luna ianuarie 2008 s-a trecut la a doua perioadă de reglementare 

care a generat o creştere a tarifelor şi a preţului final cu 21 %. În ceea ce priveşte foaia 

de parcurs, această creştere este  justificată, însă faţă de alinierea la preţurile Uniunii 

Europene s-a considerat, la un moment dat, că această creştere a tarifelor este 

insuficientă.  

• tarifele se stabilesc pe baza unor costuri reglementate şi aprobate.                  

În componenţa costului de bază pentru prima perioadă de reglementare intră costurile 

de operare, costurile de acoperire a rentabilităţii, valoarea reglementată de investiţii, 

amortizarea acestor active şi o componentă de distribuire între operatori şi consumatori 

a sporului de eficienţă în cazul în care prima reglementare a depăşit necesarul.  

• în momentul de faţă, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei a început o serie de controale pe tot lanţul de operare electro-energetic din 

România: producţie, transport, distribuţie şi furnizare.  

• creşterea tarifelor de transport şi de distribuţie s-a făcut pe bază de 

metodologie, iar măsurile autorităţii luate la momentul acesta implică controlul 
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operatorilor pentru verificarea efectivă a costurilor; verificarea datelor financiare pe 

baza bilanţurilor contabile la închiderea anului financiar 2008.  

•   cu privire la „metodologia pe baza căreia se realizează coşul de gaze, adică 

procentul între import şi producţia internă, precum şi implicaţiile asupra valorii facturilor 

plătite de consumatorii finali”, s-a elaborat un program pe calculator care prezintă 

influenţa procentului de amestec în preţul final. În aceeaşi măsură, autoritatea şi-a 

propus elaborarea metodologiei privind stabilirea structurii amestecului de gaze 

naturale şi monitorizarea respectării acesteia. Deoarece lucrurile sunt deosebit de 

complicate, este nevoie de concurenţa tuturor operatorilor de pe piaţă, respectiv 

transportatori, Dispeceratul Naţional de Echilibrare de Gaze, producători şi desigur 

distribuitori şi furnizori.  

• de asemenea, autoritatea are în vedere modificarea şi completarea Ordinului 

comun – Ministerul Economiei ANRGN-ANRM nr.102/2006 care prevede că, pentru 

acoperirea necesarului de gaze, toţi consumatorii au dreptul de a fi alimentaţi cu gaze 

naturale în aceeaşi structură intern/import a surselor.  

• în Legea  gazelor nr. 351/2004, la art.14 se prevede că de la data de 1 iulie 

2008 facturarea cantităţilor de gaze naturale se va face în unităţi de energie.                 

Cazul special al gazului natural este dat de faptul că acesta are două valori pentru 

puterea calorifică: o putere calorifică superioară şi o putere calorifică inferioară. 

Raportul dintre cele două puteri calorifice este 1,11. Aşadar, s-a transformat unitatea 

de volum împărţită la puterea calorifică superioară, pentru că aşa se face în toată 

Europa.   

• Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are un 

Departament special de protecţie a consumatorilor la care ajung anual mii de petiţii. 

Dintre acestea, 30 % sunt îndreptăţite, fapt care dă de gândit. Una din problemele 

foarte serioase este diferenţa de atitudine faţă de consumatorul român a giganţilor 

EON, Gaz de France şi alţii. Pe aceste chestiuni, autoritatea a întreprins verificări şi a 

rezolvat pe parcurs foarte multe probleme.   
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Domnii deputaţi au adresat întrebări după cum urmează : 

Domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei, luând cuvântul, 

a solicitat conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei câteva 

lămuriri cu privire la: costurile foarte mari cuprinse la capitolul „personal”; utilitatea 

dotărilor, precum şi casarea justificată sau nejustificată a acestora; echipele de 

intervenţie care nu respectă criteriile de performanţă ale ANRGN şi normele tehnice din  

Ordinul nr.58/2004; normele interne şi dispoziţiile date de societăţile de distribuţie care 

conţin anumite prevederi discriminatorii şi ilegale privind materialele folosite, 

discriminând anumiţi furnizori de materiale; situaţia penalităţilor aplicate cetăţenilor şi 

reglementarea întreruperii furnizării; încheierea contractelor între distribuitorul de gaze 

şi cetăţeni; partea de proiectare, execuţie şi branşament care se execută doar de către 

distribuitori, nelăsând liber pe piaţă să intervină şi operatorii economici. De asemenea, 

domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău consideră că în Legea gazelor ar trebui să se 

aibă în vedere inclusiv posibilitatea perceperii de către administraţia locală a unei chirii, 

respectiv a unei redevenţe anuale societăţilor de distribuţie.  

Prin urmare, domnul Petru Lificiu - preşedintele Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei a dat citire celor 12 puncte din tematica de control, 

multe dintre acestea venind în întâmpinarea problemelor ridicate de către domnul 

deputat antevorbitor.  

În legătură cu plata unor chirii sau redevenţe pe spaţiul public sau spaţiul privat, 

s-a încercat de mai multe ori introducerea unor astfel de prevederi, atât în Legea 

gazelor cât şi în Legea energiei electrice. Dar scăderea facturii într-o localitate 

înseamnă automat creşterea facturii în alta. Orice cost suplimentar plătit justificat se 

regăseşte imediat în tarife.  

Domnul deputat Radu Eugeniu Coclici – secretar al comisiei, doreşte să i se 

răspundă la trei întrebări. În ce municipiu se plăteşte redevenţă pe conducte?              

Care este baza legală pentru calculul penalităţilor de întârziere? Care este situaţia 

acreditării contoarelor utilizate de consumatori?  
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Răspunzând întrebărilor adresate, domnul Petru Lificiu – preşedintele Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a precizat că: nu se percepe nicăieri 

o redevenţă pentru conducte, trasee şi stâlpi; emiterea facturilor se face de către 

operatori, distribuitori şi producători şi s-a constatat că acolo într-adevăr sunt probleme, 

aşa încât Direcţia de reglementări tehnice din cadrul autorităţii lucrează intens, urmând 

a reface contractul-cadru de furnizare; în legătură cu penalităţile, acestea nu depind de 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, dar se va urmări modul 

de calcul al acestora, astfel încât în reglementarea autorităţii acestea să fie limitate; iar 

în ce priveşte tipurile de contoare, conform legii metrologiei, acestea sunt controlate 

periodic de Biroul Român de Metrologie Legală.  

Domnul deputat Octavian Marius Popa a adresat următoarele întrebări : 

Cine are influenţă asupra preţului de producţie a ROMGAZ-ului,  societate  cu 

capital integral de stat? Dacă în contractul de privatizare a PETROM-ului există 

prevederi referitoare la beneficiul practicat de PETROM pentru gazul vândut?                 

Cine reglementează structura şi nivelul cheltuielilor, în cazul ROMGAZ şi               

TRANSGAZ? Dacă furnizorii de gaze respectiv, PETROM-ul şi ROMGAZ-ul aplică 

penalităţi distribuitorilor, care sunt aceste penalităţi şi dacă Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei a verificat acest lucru?  

Răspunzând întrebărilor adresate de către domnul deputat Octavian-Marius 

Popa, domnul Petru Lificiu – preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei a menţionat că: 

Preţul la producători nu este reglementat de Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei. Dar acest preţ are nişte reglaje foarte precise,                

în primul rând, preţul pieţei. În al doilea rând, costurile şi toate celelalte elemente 

constitutive ale preţurilor sunt reglate prin bugetul ROMGAZ, în cazul acesta bugetul 

fiind aprobat de proprietarul ROMGAZ care este Statul prin Ministerul Economiei.               

În opinia sa, domnul preşedinte Petru Lificiu consideră că bugetele sunt echilibrate.                

PETROM-ul este firmă exclusiv privată. Bugetul PETROM-ului şi-l face însăşi 

această companie. În momentul de faţă, prin controalele ce se vor efectua, autoritatea 

va putea vedea şi rata de profit de la PETROM şi de la ROMGAZ. În legătură cu 
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furnizorii şi aplicarea de penalităţi, se aplică astfel de penalităţi, dar nici o penalitate nu 

este luată în calcul la tarife şi la preţuri.   

La ultima întrebare a domnului deputat Octavian-Marius Popa şi anume dacă  

preţul de furnizare al gazului trebuie să fie acelaşi cu cel din Uniunea Europeană, a 

răspuns doamna Alina Tache – Director General Departamentul Preţuri şi Tarife Gaze 

Naturale. Astfel, la momentul când s-a negociat Capitolul 14 Energie, au existat aceste 

angajamente ca până la momentul aderării, preţul de intern să se ajungă la paritatea 

celui de import. La momentul intrării României în Uniunea Europeană, la nivelul anului 

2007, preţul de intern nu a ajuns la nivelul parităţii de import. De asemenea, în Legea 

gazelor se menţionează că şi amestecul de gaze, respectiv coşul de gaze, se va 

menţine până la atingerea convergenţei preţului din intern cu preţul de import.  

Doamna deputat Luminiţa Iordache - secretar al comisiei a solicitat răspuns la 

următoarele întrebări : 

Care este poziţia actualei conduceri a Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei faţă de alinierea preţului gazelor naturale din producţia internă la 

preţul gazelor importate? Având în vedere că la sfârşit de an consumatorului i se 

regularizează consumul, este normal să se plătească nişte penalităţi asupra unei mărfi 

care urmează a fi consumată în lunile ce urmează? Ţinând cont că infrastructura 

folosită de distribuitori este infrastructura administraţiilor locale, s-ar putea  solicita plata 

unei redevenţe din profitul acestor firme fără creşterea preţului? 

Răspunzând celor trei întrebări adresate, domnul Petru Lificiu – preşedintele 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a menţionat că autoritatea 

nu are nici o strategie în acest sens, ci lasă piaţa să regleze preţul de producţie şi de 

import, dar datorită condiţiilor de recesiune din acest an, există tendinţa de a se căuta 

toate mijloacele pentru reducerea preţului gazelor naturale. În multe ţări din Europa 

acest preţ a scăzut ca urmare a descreşterii petrolului şi a scăderii preţului de import.  

În momentul de faţă se reface contractul cadru. Urmează a fi convocat Consiliul 

Consultativ pentru a vedea şi părerea reprezentanţilor patronatelor, sindicatelor, 

producătorilor, în speranţa ca noua variantă de contract-cadru şi de reglementare să fie 

corectă. 
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În ceea ce priveşte perceperea unei redevenţe, trebuie menţionat că reţeaua de 

conducte, de transport şi de distribuţie constituie patrimoniu natural al României şi 

modul de utilizare al acestora este prevăzut în contractele de privatizare. Astfel,                 

se poate utiliza terenul şi se poate avea drept de folosinţă fără plata redevenţei. În 

cazul modificării Legii gazelor şi a Legii energiei, se va vedea în ce pondere şi cât vor 

creşte tarifele.  

Domnul deputat Dumitru Boabeş adresează conducerii Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei două întrebării. Care este componenţa 

acţionariatului „Distrigaz Nord” şi „Distrigaz Sud”, cu precizarea formei de proprietate a 

celor doi acţionari ? În legătură cu modul de facturare, nu s-ar putea da un sistem de 

calcul din care să rezulte puterea calorifică şi tariful ? 

Domnul Iulius Dan Plaveti – Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei răspunde primei întrebări, astfel: La „Distrigaz 

Sud”, 51 % deţine Gaz de France, iar EON Germania deţine 51 % din  „Distrigaz Nord”. 

Diferenţa de 49 % din acţiunile  ambelor companii se află în proprietatea Statului 

român: 37 % reprezintă participaţiile OPSI (Oficiul Participaţiilor Statului), iar 12 % sunt 

deţinute de Fondul Proprietatea.  

Domnul Sorin Bulagea – Director General al Departamentului Acces la Reţea şi 

Reglementări în Domeniul Gazelor Naturale răspunzând la cea de-a doua întrebare, 

precizează că toţi furnizorii de gaze naturale din România au obligaţia să treacă pe 

factură toate elementele care conduc la determinarea exactă a valorii facturii.  

Domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei a adresat 

următoarele întrebări: Gazul extras de către PETROM intră în totalitate în alcătuirea 

coşului de gaze sau o parte din acesta este folosit în interes propriu, ca gaz 

tehnologic? Care este nivelul erorilor înregistrate de aparatele de contorizare a 

consumului de gaze, având în vedere că verificarea metrologică se face odată la 5 ani? 

Cât reprezintă pierderile distribuitorilor şi dacă acestea sunt introduse în preţul             

gazului? Cum sunt prevăzute în contabilitatea firmelor de distribuţie instalaţiile donate 

distribuitorului, cu titlu gratuit? Cum este reglementată efectuarea studiilor de 
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fezabilitate pentru oportunitatea investiţiei şi dacă aceste informaţii sunt publice?               

Dacă în anumite zone gazele se preîncălzesc înainte de a fi distribuite?  

Domnul Petru Lificiu – Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei a răspuns primei întrebări cu precizarea că la PETROM este un caz 

special: acesta nu foloseşte un coş de gaze, ci foloseşte numai gaz din producţia 

proprie, deoarece prin acordul petrolier este obligat să furnizeze gazul extras pe piaţă, 

cu excepţia gazelor consumate pentru consumul tehnologic propriu.  

La cea de-a doua întrebare, a răspuns domnul Sorin Bulagea – Director General 

al Departamentului Acces la Reţea şi Reglementări în Domeniul Gazelor Naturale: 

Biroul Român de Metrologie Legală a efectuat un control amplu pe partea de 

contorizare în domeniul gazelor naturale. Concluziile controlului au arătat că nu au fost 

identificate erori majore în măsurare. În al doilea rând, absolut toate contoarele din 

România trebuie să îndeplinească prevederile legale, inclusiv laboratoarele de 

metrologie din România. Deci, chiar dacă laboratorul de metrologie se află în cadrul 

unui operator, acest laborator este atestat, este autorizat, este supus controlului 

metrologiei de stat, existând personal de la metrologia de stat care verifică – în mod 

constant şi continuu – aceste laboratoare. În legătură cu perioada de verificare 

metrologică a contoarelor, această perioadă într-adevăr s-a mărit respectiv de la 5 ani 

la 8 ani. 

La întrebarea „cât la sută sunt pierderi pentru distribuitori şi dacă ele sunt 

introduse în preţul gazului” domnul Sorin Bulagea – Director General al 

Departamentului Acces la Reţea şi Reglementări în Domeniul Gazelor Naturale a 

răspuns că începând cu anul 2004 solicitanţii de acces nu mai plătesc sau nu mai 

execută în regie proprie racordările, respectiv branşamentele. Începând cu anul 2004, 

autoritatea a elaborat un Regulament de acces la sistemele de distribuţie prin care 

solicitanţii plătesc o taxă de racordare.  

Cu privire la studiul de fezabilitate, domnul Sorin Bulagea – Director General al 

Departamentului Acces la Reţea şi Reglementări în Domeniul Gazelor Naturale a 

precizat că într-adevăr art.65 din Legea gazelor prevede că o anumită investiţie poate fi 

realizată de către operatorul de distribuţie ca obligativitate, doar în condiţiile în care 
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acea investiţie este rentabilă, dar nu prevede şi elementele care se iau în calcul pentru 

stabilirea acestui studiu de fezabilitate. În propunerea de modificare a Legii gazelor se 

are în vedere introducerea unor criterii de care să se ţină cont într-adevăr în întocmirea 

acestor studii de fezabilitate. 

Domnul Petru Lificiu – preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei răspunzând ultimei întrebări, a menţionat că numai după finalizarea 

controalelor ce urmează a fi efectuate, se vor putea cunoaşte rezultatele exacte. În 

acest sens, aminteşte punctul 6 din tematica de control, respectiv: „starea tehnică a 

patrimoniului natural: reţele de transport, reţele de distribuţie şi staţii de reglaj şi 

măsură”. 

Domnul preşedinte Ioan Stan a dorit să cunoască ce procent din totalul 

consumului naţional de gaze revine consumatorilor casnici ?  

Domnul Petru Lificiu – preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei răspunzând acestei solicitări, a precizat că acest procent este de 

aproximativ 30 %. 

Totodată, domnul preşedinte Ioan Stan a mai adresat întrebarea potrivit căreia 

dacă Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are o situaţie cu 

privire la modul în care societăţile de distribuţie şi-au îndeplinit obligaţiile                 

post-privatizare şi în ce pondere se regăsesc acestea în stabilirea tarifelor?                 

O altă întrebare ce a fost adresată de către domnul preşedinte Ioan Stan este: dacă 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are în vedere în viitorul 

apropiat, o modificare a actualului cadru legislativ din domeniul energiei şi dacă a fost 

elaborată o iniţiativă legislativă în acest sens? 

La prima întrebare a răspuns doamna Alina Tache – Director General 

Departamentul Preţuri şi Tarife Gaze Naturale precizând că: pentru prima perioadă de 

reglementare de 3 ani a fost aplicată o reducere de 15 %, iar începând cu a doua 

perioadă, această reducere nu mai există, generând implicit o creştere a tarifelor de 

distribuţie. 
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La cea de-a doua întrebare a răspuns domnul Petru Lificiu – preşedintele 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei menţionând că în prezent 

există în procedură legislativă unele amendamente la Legea energiei. Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei urmăreşte perfecţionarea  acestui 

cadru legislativ. De asemenea, la autoritate se află în lucru Legea nr.220 şi actele 

subsecvente privind încurajarea utilizării energiei alternative, respectiv energia 

regenerabilă. 

 

În finalul discuţiilor purtate cu conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei, domnul preşedinte Ioan Stan a dorit să precizeze următoarele:  

Problematica supusă discuţiei cu ocazia acestei audieri, a fost analizată şi în 

şedinţele anterioare ale comisiei. Astfel, membrii comisiei au analizat oportunitatea 

solicitării înfiinţării unei comisii de anchetă parlamentară, urmând a adresa această 

propunere Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. În vederea obţinerii unei 

informări complete, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, invitarea conducerii 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în funcţie de care se vor 

stabili etapele ulterioare. 

În urma punctelor de vedere exprimate în cadrul audierii, domnul preşedinte              

Ioan Stan a considerat că nu au fost aduse lămuriri suficiente privind preţul gazelor,             

în condiţiile în care, în mare parte, acest preţ s-a raportat la preţul barilului de petrol. 

Astfel se pune întrebarea: de ce Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei a propus o reducere de doar 3 %, în timp ce scăderea procentuală a preţului 

petrolului este mult mai mare ?  

În ceea ce priveşte preţul gazelor naturale, conform unor statistici privind raportul 

dintre puterea de cumpărare şi preţul gazului, trebuie menţionat că România se află 

undeva pe la mijlocul clasamentului statelor europene, ţinând cont şi de faptul că ţara 

noastră este producătoare de gaze naturale. 
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În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, transmiterea către 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor atât a Cererii privind încuviinţarea înfiinţării 

unei comisii de anchetă parlamentară pentru verificarea unor posibile abuzuri săvârşite 

în sectorul gazelor naturale, cât şi a Proiectului de hotărâre.  

În continuarea şedinţei, lucrările au fost conduse de către domnul Adrian Gurzău 

– vicepreşedinte al comisiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi : 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor 

intrate la comisie în perioada 27 - 30 aprilie 2009,  în număr de 25. Studiind borderoul 

de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu privire la următoarele memorii: 

14.147, 14.160, 14.162 şi 14.169. În urma discuţiilor s-a stabilit modul de analiză şi 

verificare a aspectelor semnalate în memoriile adresate de cetăţeni, în perioada de 

referinţă. 

 

La punctul trei al ordinii de zi :  
În privinţa acordării audienţelor la comisie,  pentru săptămâna 11 – 15 mai a.c. 

domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum urmează: în ziua de marţi,                

12 mai a.c.: domnul deputat Radu Eugeniu Coclici – secretar al comisiei ; în ziua de 

miercuri, 13 mai  a.c. : domnii deputaţi Petru Farago şi Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei  şi în ziua de joi, 14 mai a.c. : doamna deputat Alina-

Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei. Şi domnul deputat Dumitru Boabeş. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                  

Ioan Stan declară şedinţa închisă. 
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După terminarea lucrărilor comisiei, a fost audiat – în subcomisia de specialitate – 

domnul col (r) Handrea Ioan, fost adjunct şef al Secţiei Teritoriale al Serviciului Român 

de Informaţii Cluj. Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, întocmindu-se şi 

stenograma pe suport de hârtie. 

În ziua de 7 mai 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat activitatea  în cele trei 

subcomisii de lucru, procedând la analiza aspectelor sesizate de petiţionari şi a 

răspunsurilor comunicate comisiei de către autorităţile competente cu soluţionarea 

problemelor prezentate în petiţiile şi memoriile adresate comisiei. 

 

 

 

       P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                                   Ioan Stan 
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