
   
 

 

                                                                                                                             A/USRPLUS/409/18.05.2021 

Parlamentul   României 

Camera Deputaților 

Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS  

 

ÎNTREBARE 

Către: Domnul Florin-Vasile CÎŢU, Prim-Ministrul României 

 Domnul Ciprian-Sergiu TELEMAN, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

Obiectul întrebării: Laserul de la Măgurele  

 

Domnule Ministru, 

 

Vestea că România a fost oficial exclusă din cel mai mare proiect de cercetare din Uniunea 

Europeană a fost o surpriză neplăcută pentru opinia publică din România care, până la acel moment, cu mici 

excepții, a avut parte doar de informații pozitive și laudative la adresa Laserului de la Măgurele, proiectând 

în toată mass-media beneficiile proiectului aflat în diferite faze de implementare. 

 

Fiind cel mai important proiect științific al României, laserul de la Măgurele ar fi trebuit să intre într-

un consorțiu european care să-i asigure acces la finanțări și la proiecte de cercetare. Conform estimării de la 

Banca Mondială, întreținerea facilității ar costa România 30 mil. euro anual. 

 

Probleme au existat și în urmă cu 3 ani, când presa anunță că ELI-NP a reziliat contractul de 67 de 

milioane de euro cu consorțiul european EuroGammaS, acuzând consorțiul de întârzieri în livrarea sursei. 

Consorțiul motiva întârzierea printr-un raport care descrie clădirea ce ar fi trebuit să adăpostească sursa 

drept nepotrivită pentru instalarea echipamentelor. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Care era situația Laserului de la Măgurele în momentul preluării mandatului? 

2. Care au fost primele măsuri luate cu privire la acest proiect de către Guvern/Minister? 
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3. Care este viitorul proiectului ELI-NP și care sunt principalele probleme cu care se confruntă? 

4. Care sunt obligațiile asumate de România în ceea ce privește implementarea și gestionarea 

acestui proiect? 

5. Care sunt factorii care au determinat decizia de neincludere a României în consorțiul european 

ELI-ERIC? 

6. Există un audit pentru a determina eventualele disfuncționalități și probleme de management cu 

privire la investiția și programul de la Măgurele? 

7. Ne puteți face o paralelă pentru a determina diferențele între statutul de membru gazdă și cel de 

observator în cadrul acestui consorțiu? 

8. Care sunt costurile generate de funcționarea proiectului ELI-NP și de unde provin fondurile 

necesare? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 




