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Către: Virgil-Daniel Popescu

Ministrul Energiei

De la: Cristina-Mădălina Prună

Deputat USR în circumscripția electorală nr. 42 București

Obiectul interpelării: Situația CE Hunedoara și a salariilor minerilor

Stimate domnule Ministru,

La începutul anului 2021, circa 100 de mineri au protestat, blocându-se în subteran, timp de șase zile,

ca urmare a neplății salariilor. Ministrul Muncii și al Protecției Sociale, Raluca Turcan, a anunțat că

angajații Complexului Energetic Hunedoara își vor primi salariile pe trei luni și alte beneficii.

Complexul Energetic Hunedoara se află în insolvență din noiembrie 2019, ca urmare a lipsei unor

planuri viabile de restructurare. Exploatările miniere Lonea și Lupeni din cadrul CE Hunedoara au

beneficiat de ajutoare de stat pentru închiderea activităților miniere. Mai fac parte din componența

Complexului Energetic Hunedoara exploatările miniere viabile, respectiv Vulcan și Livezeni, dar și

termocentralele Paroșeni și Mintia. De curând, ați anunțat reorganizarea Complexului Energetic

Hunedoara.

În acest context, doresc să vă adresez următoarele întrebări:

1. Au fost plătiți minerii pentru lunile ianuarie și februarie așa cum s-a promis? Sunt previzionați

banii pentru plata salariilor și beneficiilor acestora și pentru luna martie?

2. Ce se va întâmpla cu salariile minerilor după luna martie a anului 2021? Din ce surse de

finanțare se va asigura plata acestor salarii pentru lunile care urmează?

3. Care sunt planurile Ministerului Energiei pentru o soluție viabilă pe termen lung pentru angajații

CE Hunedoara?
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4. Ce demersuri au fost făcute astfel încât grupurile viabile economic de la Mintia să fie preluate

de Consiliul Județean Hunedoara și/sau Primăria Deva? Există un acord și resurse la nivel local

pentru a o gestiona?

5. Care sunt planurile Romgaz pentru demararea noii termocentrale pe gaz de la Mintia?

6. Care este stadiul procedurii de dare în plată a termocentralei de la Paroșeni și a celor 4 mine

ale CE Hundedoara? Va avea loc aceasta înainte de expirarea perioadei de trei luni în care sunt

acoperite cheltuielile cu salariile angajaților?

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris la cristina.pruna@cdep.ro.

Cu deosebită considerație și respect,

Vicepreședinte al Camerei Deputaților

Cristina-Mădălina Prună
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