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Domnule Ministru, 

 

 Foarte mulți români au primit săptămâna trecută facturi crescute la energie, în ciuda faptului ca 

Guvernul a plafonat din nou, începând cu 1 septembrie 2022, prețul gazelor naturale și al energiei 

electrice. Românii afectați spun că prețurile plafonate prin OUG nr. 119/2022 se aplică consumului 

înregistrat anul trecut și nu la consumul înregistrat anul acesta. Această practică este des utilizată de 

furnizorii de energie din România, care preferă să folosească ca bază de taxare cantitatea de energie 

consumată anul precedent și în anul următor, singura rectificare fiind realizată în anumite luni din an. 

Totuși, anunțul că o criză energetică ar putea să afecteze România, în această iarnă, i-a făcut pe mulți 

români să reducă din consumul zilnic de energie, de teama unor prețuri foarte mari. Dar, deși românii 

au început să reducă consumul și chiar să-și înlocuiască, la sugestia Comisiei Europene, becurile vechi 

cu leduri sau cu cele economice, facturile au continuat să rămână la același nivel ca anul trecut. Acest 

fapt a reușit să-i sperie pe foarte mulți consumatori, iar personalitățile publice au început să atragă 

atenția asupra acestui fenomen. 

 În tot acest timp, dumneavostră ați încercat să temperați opinia publică sugerând  mutarea 

consumatorilor afectați la alți operatori de pe piață, dar fără să oferiți soluții concrete față de modul în 
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care românii, care au primit acasă facturi mărite, ar putea proceda în vederea rectificării sumei pe care 

o datorează furnizorului de energie. Dacă anul trecut ați recomandat românilor, care au primit acasă 

facturi mărite la energie să nu le achite, în acest an, ați recomandat doar mutarea lor către acel operator 

care are un preț de vânzare, foarte apropiat de plafonul propus de ordonanța de urgență. Însă, trebuie să 

vă reamintesc că, înainte de trecerea de la un furnizor la altul, consumatorul trebuie să plătească 

factura care a fost emisă de vechiul furnizor, în acest caz factura cu valoarea mărită. Din acest motiv, 

cred că este foarte important să veniți cu soluții prin intermediul cărora consumatorii care au primit o 

factură mărită la energie electrică sau gaze naturale, să poată cere taxarea în concordanță cu indexul de 

anul acesta și nu cu indexul citit anul trecut. Nu putem să rămânem nepăsători atunci când românii 

care deja sunt afectați de creșterea prețurilor la alimentele de bază și la alte bunuri de consum, primesc 

o factură mărită la energie. Este important să avem soluții în favoarea lor și să căutăm noi surse de 

energie prin intermediul cărora să putem trece cu bine iarna care va veni.  

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru 

rezolvarea facturilor deja emise după indexul calculat greșit?  

 

Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc! 
 

Cu deosebită consideraţie, 

Deputat Vlad Popescu Piedone 
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