
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului
prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane
tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională
a Rezervelor de Stat în anul 2001

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi
Termice „Termoelectrica” – S.A. utilizează în procesul de
producţie a energiei electrice şi termice cărbune energetic.

Cantităţile necesare pentru activitatea sa se suplimentează
şi din stocul rezervă de stat pe care-l păstrează în custodie.

Astfel, pentru asigurarea nevoilor sectorului energetic
naţional, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de
cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 350 din 29 iunie 2001, şi aprobată prin Legea nr. 732/2001,
cu modificările ulterioare.

Parte din această cantitate se păstrează pe bază de
contracte de depozit fără plată şi în centralele Societăţii
Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice
„Termoelectrica” – S.A.

Prin Raportul privind scoaterea sub formă de împrumut
nr. 5/13/AN/12.11.2002 formulat de Ministerul Economiei şi
Comerţului, a fost aprobată în aplicarea prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001, cantitatea de
1.122.000 tone   de cărbune    energetic     pentru     Societatea
Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice
„Termoelectrica” – S.A., cu restituire după 180 de zile.

Drept urmare, s-a încheiat Contractul de Împrumut
nr. 32/04.12.2002 între Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat – Uniunea   Teritorială   515   şi   Societatea   Comercială
de Producere a Energiei Electrice şi Termice          
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„Termoelectrica” – S.A., iar cărbunele a fost pus  la dispoziţia
termocentralelor la data de 13.12.2002. Astfel, termenul de
restituire este data de 11.06.2003.

Capacitatea utilă reală de stocare este ocupată în prezent în
proporţie de 90% de stocul de rezervă de stat. Deoarece pentru
perioada de acumulare şi pregătire a stocurilor pentru perioada
de iarnă este necesar ca în cadrul capacităţii de depozitare să se
constituie stocuri proprii de cărbune necesare asigurării costului
curent al termocentralelor, restricţionarea datorată existenţei
stocului de rezervă de stat are influenţe negative, atât din punct
de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere economic.

Astfel, achiziţionarea de cărbune în această perioadă
conduce la blocarea unor sume importante de bani, la
degradarea cărbunelui stocat şi la pericolul apariţiei fenomenului
de autoaprindere.

La art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 100/2001 se prevede că scoaterea cărbunelui din stocul de
rezervă de stat se face  sub formă de împrumut, pe termen de
180 zile. Nerestituirea împrumutului la termenul scadent
conduce la aplicarea penalităţilor prevăzute de art. 5 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 100/2001, fapt care va
avea implicaţii în majorarea costului de producţie a gigacaloriei.

În aceste condiţii, apare necesitatea proprogării termenului
prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 100/2001, cu 90 de zile, deoarece stocul de 1.122.000 tone
cărbune energetic nu poate fi refăcut până la termenul prevăzut
pentru restituire, respectiv data de 11.06.2003.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a
adoptat Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut
la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001
privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune
energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
în anul 2001.


