
Situa ia adopt rii deciziei de înfiin are a companiei integrate, azi:  

 
Decizia de înfiin are a companiei integrate a ap rut în Strategia Energetic  a 
României 2007-2020 în momentul în care proiectul de HG pentru aprobarea 
strategiei a intrat în edin  de guvern. M sura nu fusese adus  în discu ie în 
perioada de dezbatere public  i nu a fost niciodat  dezb tut  ca atare; dimpotriv , 
pe parcursul dezbaterii publice pe strategie se discutase varianta constituirii mai 
multor companii prin grupare de produc ie termo+hidro. 
 
Înfiin area companiei a fost contestat  din toate p r ile de la bun început (toamna 
2007), inclusiv de voci din Minister sau ANRE, Comisia European  prin Comisarul 
Andris Piebalgs, al i donori, dar i de consultan i independen i, companii implicate, 
partide de opozi ie. 
 
Dup  aprobarea Strategiei cu acest paragraf ad ugat în edin a de guvern, au 
existat multe discu ii privind înfiin area companiei integrate. Ini ial, AVAS a f cut o 
propunere de HG pentru înfiin area companiei, dup  care a contractat o firm  de 
consultan  – KPMG – care s  aduc  fundamentarea propunerii. Studiul KPMG e 
contestat deoarece încearc  s  justifice înfiin area companiei f r  a prezenta 
alternative sau a explica conving tor implica iile privind concuren a pe pia a de 
energie. 
 
La sfâr itul lui iulie propunerea de HG ini iat  de AVAS ajunsese pe masa 
Guvernului i discutarea ei a fost amânat  doar cu pretextul inunda iilor. Decizia de 
înfiin are poate fi luat  oricând, a a cum era cât pe ce s  se întâmple în var , când 
apari ia propunerii de HG pe agenda edin ei de Guvern ne-a luat prin suprindere. 
 
În prezent, Hidrosind, sindicatul Hidro, a amenin at Guvernul cu datul în judecat  
dac  se adopt  o hotarâre de înfiin are a acestei companii. PSD se opune formal 
companiei i a amenin at Guvernul cu mo iune de cenzur  dac  aceasta e înfiin at . 
Mai mult, Alian a PSD+PC amenin  cu atacarea în contencios administrativ a HG 
privind comasarea Turceni i Rovinari cu Hidroelectrica i înfiin area companiei 
integrate. 
 
În acela i timp, AVAS insist  îns  pe urgentarea procedurilor de înfiin are a 
companiei, i afirm  c  decizia poate fi aprobat  în guvern; se mai a teapt  avizul 
final al Consiliului Concuren ei, dar AVAS spune c  HG de înfiin are se poate aproba 
i acum, urmând s  intre în efectivitate la primirea avizului de concuren . 

 
Consiliul Concuren ei e relativ neutru în dezbatere, cel pu in în apari iile publice, 
declarând de la bun început doar c  trebuie s  fie consultat înainte de decizie, 
conform legii. 
 
 


