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Anton:Trebuie sa exploatam gazele din MareaNeagra,dar nu cred ca trebuie sa
deschidem complet piata si sa dam toate gazele
Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, a declarat luni, la audierile din comisiile parlamentare reunite,
ca sustine exploatarea gazelor din Marea Neagra, însa acest lucru trebuie facut în asa fel încât România sa
obtina un profit maxim.
"Ministerul Energiei va milita pentru o piata concurentiala. Ministerul Energiei va milita pentru o piata deschisa si
o piata conexata la Europa. Dar - si aici raspund la mai multe întrebari - va dau un exemplu legat de minele de
uraniu. Avem resurse. Aduceti-va aminte ca am avut petrol atât de mult încât un întreg razboi mondial s-a tinut cu
petrol românesc si, dupa ce s-a terminat razboiul mondial, noi ce am facut, cumparam petrol. Eu cred ca azi avem
resurse pe care trebuie sa le gospodarim corect, astfel încât sa ne ramâna si noua. La minele de uraniu, de exemplu,
trebuie sa avem niste mine pregatite ca oricând sa extragem uraniu si sa cumparam uraniu de la altii, pentru ca
avem fabrica de prelucrare la Feldioara si aia trebuie sa functioneze bine si putem vinde combustibil, adica putem
vinde inteligenta, nu mai vreau sa vindem materie prima, ci produse finite", a aratat Anton.
El a militat pentru prudenta în ceea ce priveste exploatarea resurselor.
"Gazele din Marea Neagra: sigur, trebuie sa ne ocupam de ele, sa le exploatam. Nu sunt adeptul unui monopol.
Dar nici nu cred ca trebuie sa deschidem complet piata si sa dam în Europa toate gazele românesti. Pentru ca toata
lumea o sa faca asa. Asa cum eu spun acum ca nu vreau sa exploatez resursele mele de gaze, asa spun toti, ca nu
vreau sa exploatez resursele pentru ca acestea sunt strategice. Nu e mai bine sa cumpar?", a aratat ministrul propus.
Anton a amintit ca americanii, înainte de prima criza a petrolului, au cumparat petrol, iar când a venit criza, au
deschis niste sonde si au trecut cu bine momentele critice.
Întrebat de deputatul PNL Virgiu Popescu daca strategia sa este de a conserva resursele, Anton a raspuns: "Nu, nu
am exprimat chestia asta. Trebuie sa facem o exploatare rationala, din care sa rezulte nu sa exploatam fara niciun
fel de ratiune resursele si sa le vindem ca resursa, ci cred ca trebuie sa facem în asa fel încât din resursele noastre
sa facem un profit maxim. O parte sa le exploatam, o parte sa le conservam, nu stiu, ca nu pot eu acum sa dau
aceasta solutie".
Totodata, el a mai spus ca energia este un domeniu extrem de important, care necesita o strategie nationala la care
ministerul va lucra în perioada urmatoare. Întrebat când ar putea fi gata strategia, Anton a raspuns ca si-ar dori ca
acest lucru sa se întâmple mâine. "Eu am elaborat doua strategii în domeniul de cercetare si fiecare dintre ele a
durat doi ani, pentru ca am facut-o profesionist", a mai spus ministrul propus.
El a adaugat ca proiectul de strategie elaborat în 2016 nu poate fi aplicat. "Trebuie sa facem o strategie cumsecade.
Exista un colectiv în minister care a lucrat la strategie si este aproape gata. O strategie fara un parteneriat cu
Ministerul Mediului nu exista", a sustinut Anton.
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