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    INTERPELARE 

 

Adresată:    Domnului Virgil-Daniel POPESCU, ministrul Energiei 

De către : Deputat Dumitrița GLIGA 

Circumscripția electorală nr. 28, Mureș 

Data: 22.02.2021 

Obiectul înterpelării: Conflictul de munca de la Complexul Energetic Hunedoara    

 

Domnule ministru,  

În ultimele zile, întreaga țară a fost bulversată de conflictul acut de muncă izbucnit în Valea 

Jiului, unde sute de mineri de la exploatările miniere Lupeni, Vulcan, Livezeni și Lonea se 

confruntă cu situația dramatică de a nu mai putea asigura mijloacele minimale de subzistență 

pentru ei și familiile lor, în condițiile în care nu și-au mai primit drepturile salariale - și acelea 

mizere - la care se adaugă restanțe de luni de zile la tichetele de masă, de transport și de energie, 

conform prevederilor înscrise în contractul colectiv de munca.  

Este vorba de compatrioți de-ai noștri, domnule ministru, de oameni care își desfășoară 

activitatea în condiții de dificultate și risc maxim, la sute de metri adancime, în subteranele unor 

mine nemodernizate de zeci de ani, pentru a nu spune că unele sunt în stare de paragină, în 

absența unor alternative reale pentru a-și putea întreține familiile. 

Toate aceste « bâlbe » manageriale au degenerat, aș spune, inevitabil, într-un grav conflict de 

munca, cu activitatea exploatărilor miniere oprită, cu ortaci închiși în subteran, în condiții greu 

de imaginat, la limita supraviețuirii. Totul, în pofida anunțurilor triumfaliste ale guvernului din 

care faceți parte, care încearcă să ne asigure că situația este sub control, că acest conflict de 

muncă ar fi fost déjà aplanat și că, urmare a  unei OUG, minerii vor fi plătiți în următoarele 3 

luni dintr-un un fond special. 

B/PSD/30/22.02.2021

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-energiei1610014058
mariana.negrea
Typewritten Text
Nr. 61B/23.02.2021



Consecințele acestei incapacități manageriale crase a celor care gestionează la nivel central și 

local exploatările minere din Valea Jiului, care ar fi trebuit să depună un minim de efort pentru 

ca acești oameni să-și primească la timp salariile, se reflectă, din pacate, atât în situația dramatică 

a minerilor aflați în grevă, cât și în oprirea temporara a termocentralei de la Mintia și privarea de 

agent termic a mii de cetățeni din municipiul Deva. 

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, domnule ministru :  

- de ce este nevoie de o OUG și de un fond special al guvernului pentru a se asigura plata 

drepturilor salariale și conexe ale minerilor și de ce sunt asigurate asemenea drepturi doar 

pentru 3 luni ? Ce se va întâmpla după scurgerea celor 3 luni, un nou conflict de muncă, 

din nou viețile oratacilor și ale familiilor lor vor fi puse sub semnul întrebării ? 

- Care este strategia guvernului pentru minele din Valea Jiului ? 

- În ce măsură vă preocupă ideea modernizării și eficientizării exploatărilor miniere din 

Valea Jiului, inclusiv pe linia reducerii poluarii provocate de folosirea combustibililor 

fosili prin implementarea unor tehnologii de vârf, brevetate de cercetători români de 

prestigiu – precum cea a inventatorului roman Iulian Horneț - déjà aplicată cu succes în 

alte țări ?   

- Ce măsuri concrete ați întreprins, domnule ministru, pentru valorificarea oportunităților 

oferite de Fondul european pentru Tranziție Justă, în contextul Pactului verde european, 

vizând diversificarea economică, reconversia, recalificarea și incluziunea activă a forței 

de muncă din zonele cele mai afectate de tranziția la o economie verde.  

 

 

 

Solicit răspuns scris. 

Deputat, 

Dumitrița Gliga 
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