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Anton: Gazele se vand cel mai bine pe piata cea
mai apropiata, acolo e profitul mai mare
Cei care sustin ca gazele din Marea Neagra vor ajunge in mica masura la
romani sunt contrazisi de logica economica si anume ca gazele se vand cel
mai bine pe piata cea mai apropiata, pentru ca acolo e profitul cel mai mare, a
declarat, luni, ministrul Energiei, Anton Anton, in plenul Camerei
Deputatilor, la "Ora Guvernului", tema dezbaterilor fiind Legea offshore,
scrie Agerpres.
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"Cand vorbim de resursele din Marea Neagra in mod normal apar doua intrebari simple. Adica:
Ce va face Romania cu resursele? Si a doua intrebare: Cu ce ne alegem noi, ca natie, de la
aceste resurse? Vreau sa va raspund la intrebarile astea pentru ca ele se refera la noi, la romani,
si care vrem si trebuie sa simtim aportul resurselor naturale cu care am fost inzestrati. Sunt voci
care incearca sa induca ideea ca gazele din Marea Neagra vor ajunge in mica masura la romani.
ii contrazic. Nu-i contrazic eu, ii contrazice in primul rand logica economica simpla si anume
gazele se vand cel mai bine pe piata cea mai apropiata pentru ca acolo e profitul cel mai mare.
Si, in plus, te scuteste de alte cheltuieli importante si inutile", a afirmat ministrul.
Potrivit acestuia, Romania are un consum scazut de gaze naturale si pentru faptul ca doar o
treime din populatie are acces la acestea, iar dublarea numarului de consumatori ar insemna un

consum mai mare cu 3,5 miliarde de metri cubi pe an.
"Hai sa ne uitam la alt aspect. Cate gaze poate consuma Romania? Vrem sa facem niste
socoteli. Astazi, Romania consuma intre 11 si 12 miliarde de metri cubi pe an. Destul de putin.
Din astia, 10,5 sunt asigurati din productia interna. Restul sunt gaze importate. Sigur ca de ce
consumam atat de putin e o intrebare legitima pe care ne-o punem. De ce nu stimulam consumul
de gaze ca sa ne bucuram de cat mai mult din gazele din Marea Neagra? Pai consumam putin
pentru ca doar o treime din populatie are acces la gaze naturale. Sigur, cifra asta este sub statul
nostru pe piata gazelor, Romania fiind al doilea mare producator de gaze al Uniunii, dupa Brexit.
Dar, am lucrat sa rezolvam aceasta disfunctionalitate. Am depus eforturi sa crestem consumul de
gaze in Romania si implicit sa pregatim piata romaneasca pentru a folosi cat mai multe gaze", a
afirmat Anton Anton.

in ceea ce priveste utilizarea industriala, redeschiderea celor sase combinate chimice pe care le
avem inchise ar insemna inca 2,5 miliarde de metri cubi pe an consum.
Printre consumatorii de gaze, ministrul a mentionat centrala de la Iernut, care ar urma sa intre in
functiune la finalul anului viitor sau la inceputul lui 2020. Totodata, Anton Anton a spus ca sunt
discutii avansate ca la Mintia sa se construiasca o centrala pe gaze.
Pe langa acestea, ministrul Energiei a mentionat proiectul de stocare a energiei electrice in gaze,
proiect care ar urma sa demareze la Craiova.
in alta ordine de idei, Anton Anton a precizat ca nu a fost absent nemotivat de la dezbaterile din
Parlament pe tema Legii offshore, ci a trimis de fiecare data un secretar de stat.
Pe 17 octombrie, liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, declara ca PSD si ALDE au ajuns la un
consens in privinta modificarilor la Legea offshore, afirmand ca, in urma sedintei din Coalitie, s-a
decis ca 50% din productia de gaz din Marea Neagra sa se tranzactioneze pe bursa din
Romania, iar investitia celor care opereaza sa se deduca maxim 30% din impozitul pe venitul
suplimentar.
Decizia a fost luata dupa o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si a
liderului deputatilor PSD Daniel Suciu cu reprezentantii ALDE - Andrei Gerea si Toma Petcu.
"La rugamintea si la solicitarea colegilor din ALDE, ne-am reintalnit pentru a ne pune de acord
asupra unor aspecte tehnice. in esenta nu am avut puncte de vedere divergente foarte multe, nici
macar procente, am avut de discutat mai multe chestiuni tehnice vizavi de autorizari. Cel putin
pozitia PSD a ramas aceeasi si cred ca din aceasta perspectiva colegii de la ALDE pot sa spuna
la ce concluzie au ajuns. in esenta, nu a fost un subiect de fractura in coalitie, nici pe departe, si
am discutat si fara patima si pur tehnic, avand un singur interes, ca statul roman si Romania de
pe aceasta lege sa castige cat mai mult. Nu a fost o negociere - da-mi mie, na-ti tie procente", a
afirmat Suciu.
El a spus ca s-a luat decizia ca "50% din productia de gaz la Marea Neagra sa se tranzactioneze
pe bursa din Romania, investitia celor care opereaza sa se deduca maxim 30% din impozitul pe

venitul suplimentar".
"Este forma pe care o cunoasteti si asa a ramas", a adaugat Suciu.
Liderul deputatilor PSD a precizat ca, in principiu, comisiile reunite vor avea o sedinta pentru a
discuta aceste modificari.
Camera Deputatilor a decis pe 3 octombrie, cu 210 voturi "pentru" si o abtinere, retrimiterea la
comisii pentru o saptamana a raportului la legea offshore.
Potrivit Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, rezervele de gaze din Marea Neagra se
ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar
insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani.
Totodata, proiectul strategiei energetice nationale, lansata in dezbatere publica la finele lunii
septembrie, arata ca Romania va ramane fara gaze peste 14 ani,daca nu vor fi extrase
zacamintele din Marea Neagra.
"Pentru a evita cresterea semnificativa a dependentei de importuri, chiar daca acestea vor fi
disponibile din surse si prin rute alternative, este necesara dezvoltarea zacamintelor offshore
descoperite in ultimii ani in Marea Neagra. Aceasta este o conditie sine-qua-non pentru a putea
miza pe gazul natural in mixul energiei electrice", potrivit strategiei.
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