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Domnule Ministru, 

   

 Războiul din Ucraina continuă sa afecteze atât economic cât și din punct de vedere 

energetic țara noastră. Dacă în primele zile, România și celelalte țări membre UE au 

reușit să se pună de acord în ceea ce privește sancțiunile economice asupra Federației 

Ruse, astăzi vedem că aceleași tari au reușit să intre într-o criză generată de creșterea 

prețurilor la carburanți, gaze naturale și cereale.  

Acum câteva luni discutam despre o Europă mai verde și despre închiderea minelor 

de cărbune și a termoncentralelor, astăzi, observăm că discursul Comisiei Europene a 

devenit mai temperat în acest sens și chiar am început să discutăm despre revenirea la 

utilizarea cărbunelui pentru asigurarea cantității necesare de energie de pe piața 

europeană. Această veste este una îmbucurătoare, pentru că anul trecut vă întrebam 

despre viitorul minelor de cărbune din Valea Jiului, care riscau din cauza directivelor 

europene să se închidă și oamenii să rămână fără locuri de muncă. Astăzi, aceleași mine 

au o nouă șansă să rămână deschise, până când Comisia va regândi planul de trecere la 

energei verde. Însă, criza energetică a Europei este de abia la început și nu la final.  
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Anunțul privind o posibilă creștere a prețului la carburanți pe care operatorii privați 

din România urmează să o realizeze în următoarele luni, pe fondul refuzului de a mai 

cumpăra petrol din Rusia, va afecta în mod direct șoferii români. După cum bine știți, 

una dintre marile lanțuri de benzinării de la noi este o firmă rusească, care probabil va fi 

obligată să-și restrângă activitatea, pe fondul acestui embargou.  

În același timp, decizia SUA de a nu mai cumpăra petrol, gaze naturale și cărbune din 

Rusia este o decizie care nu va afecta foarte mult piața energetică americană, ale cărei 

resurse depind în special de țările din Golful Persic. Însă, în cazul Europei, dependența 

tot mai mare din ultimii ani față de Rusia în ceea ce privește alimentarea cu gaze 

naturale și petrol poate genera o criza  asemănătoare cu Criza Petrolului din 1973. Dacă 

în 1973, România nu a fost vizată de embargoul impus de țările producătoare de petrol 

asupra Occidentului, astăzi stoparea importului de petrol rusesc va afecta din plin țara 

noastră.  

Deși, în această perioadă UE încearcă să găsească soluții în ceea ce privește evitarea 

unei asemenea crize, aceasta ne va lovi cu siguranță. Criza preturilor la combustibil, 

corelată cu o inflație generată de creșterea prețurilor la energie poate duce România în 

pragul unei crize economice majore, prin creșterea prețurilor la bunurile de consum. 

Acestă criză economică va genera cu siguranță instabilitate, proteste de stradă sau chiar 

creșterea somajului.  

Trebuie să remarc promptitudinea cu care ANPC a reușit să intervină imediat a doua 

zi, după panică creată de anunțul că prețul benzinei ar putea să ajungă la 11 lei. Dar 

acest lucru nu va rezolva criza economică ce va veni și care va necesita din partea 

statului la soluții pe zona economică. Cred că este momentul să începem să avem 

discuții cu țările din Golful Persic, producătoare de petrol și să încercăm să obținem 

contracte preferențiale în acest sens. Riscăm să raționalizăm benzina sau motorina în 

lunile următoare ori să avem destule stocuri dar prețurile să crească, iar populația să nu 

poată să mai cumpere aceste produse. Este important să gândim o strategie prin care 

românii să nu fie afectați de această criză, astfel încât să nu existe nici o creștere bruscă 

a prețurilor, dar nici să ne aflăm în incapacitatea de a mai putea oferi benzină și 

motorină șoferilor din țara noastră.     
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  Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în 

vedere pentru suplimentarea cantității de petrol din țara noastră, în cazul în care se 

decide să nu mai cumpărăm petrol din Federația Rusă? Și în același context, putem să 

avem în vedere o plafonare a prețurilor la carburanți, după modelul celei practicate pe 

piața energetică în această iarnă? 

 

Solicit răspuns scris.  

 

Vă mulţumesc! 

 

Cu deosebită consideraţie, 

Deputat Vlad Popescu Piedone 




