
 
 

 
 

ÎNTREBARE 
 
 

Către: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri 
Domnului MinistruVirgil-Daniel POPESCU 

De la:         Deputat PSD Ilie Toma, circumscripția electorală nr. 22, județul 
Hunedoara, vicepreședinte Comisia pentru Industrii și Servicii 

Subiectul:   Evoluția prețurilor la gazele naturale și energia electrică 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

în conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre 
membri săi au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de 
deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170, aliniatul (1), din 
Regulamentul Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate 
membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile. 

 De la data de 1 iulie 2020, piața gazelor naturale și a energiei electrice se va 
liberaliza și, prin urmare, prețurile pentru furnizarea acestora la clienții casnici nu 
vor mai fi reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei (ANRE). Astfel, evoluția prețurilor nu va mai putea fi 
controlată de ANRE și consumatorii casnici pot fi afectați în mod negativ, prin 
facturi cu valori majorate  la gaze naturale și energie electrică. Cel mai probabil, 
vom asista la o creștere de prețuri, fapt care va afecta bugetul fiecărei familii din 
România și va înrăutăți calitatea vieții românilor care vor avea bugete semnificat 
diminuate din cauza scumpirii gazului natural și al energiei electrice. 

 Prin urmare, Domnule Ministrupentru o bună informare a cetățenilor 
din județul Hunedoara și nu numai vă rog să-mi răspundeți la următoarele 
întrebări: 

1. Cum estimați din punctul de vedere a ministerului de resort evoluția 
prețurilor la gazul natural și energia electrică în următoarele 24 de luni și pe 
ce vă bazați în calcularea și evoluția prețurilor din perioada urm ătoare. 
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1.Prin ce proceduri veți controla prețurile la gazele naturale și energie 
electrică astfel încât românii, mai ales cei cu venituri financiare foarte mici, să 
nu aibă de suferit ca urmare a majorărilor iminente de prețuri? 

 

 Solicit răspuns verbal și în scris.  

 
Cu deosebit respect, 
 
Deputat  Ilie Toma 




