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   Parlamentul României 

     

     Camera Deputaților 

 

      GRUPUL PARLAMENTAR USR 

  A/USR/94/15.02.2022 

  

ÎNTREBARE 

 

 

 

Către: Virgil Daniel POPESCU, Ministrul Energiei 

 

De la: Ion Marian LAZĂR, deputat USR în circumscripția electorală Vâlcea nr. 40 

 

Obiect intrebarii: Stadiul lucrărilor la obiectivele de investiții aparținând Societății de 

Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale ‚‚Hidroelectrica” - SA 

 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

Având în vedere necesitatea consolidării securități energetice a României inclusiv 

prin punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție, cu autoritatea de care 

dispuneți, vă adresez rugămintea să îmi comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 

1. Care este stadiul de execuție a hidrocentralelor amplasate în localitățile 

Dumitra (Hunedoara) și Bumbești Jiu (Gorj)? 

2. Care este stadiul de execuție a hidrocentralei ce este amplasată în localitatea 

Răstolița (Mureș)? 

3. Care sunt cauzele pentru care aceste obiective de investiții nu a fost date în 

folosinţă? 

4. Când se estimează darea în exploatare a acestor obiective de investiții? 

5. Care este stadiul de execuție a obiectivul de investiții ” AHE a râului Strei pe 

sector Subcetate – Simeria” ? 
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6. Care sunt cauzele pentru care hidrocentrale amplasate în localitățile Subcetate, 

Plopi, Bretea, Strei, Călan, Bacia și Simeria nu a fost date în folosinţă? 

7. Când se estimează darea în exploatare a acestor obiective de investiții? 

8. Care este stadiul de execuție al centralei hidroelectrice Galu  din cadrul 

“Obiectivul de investiții „AHE a râului Bistrița, sector Borca – Poiana 

Teiului″? 

9. Care sunt cauzele pentru care lucrările la acest obiectiv de investiții au fost 

sistate? 

10. Când se estimează darea în exploatare a acestui obiectiv de investiții?  

11. Care este stadiul de execuție la centralele hidroelectrice amplasate în 

localitățile Câineni (Vâlcea) și Lotrioara (Sibiu)? 

12. Care sunt cauzele pentru care lucrările la aceste obiective de investiții au fost 

sistate? 

13. Când se estimează darea în exploatare a acestor obiective de investiții? 

14. Care este stadiul de execuție al centralei hidroelectrice cu acumulare prin 

pompaj Tarniţa – Lăpuşteşti? 

15. Când se estimează darea în exploatare a acestui obiectiv de investiții necesar 

stabilității sistemului energetic național (SEN)? 

 

 

Aștept răspuns oral și în scris.  

Cu aleasă considerație,  

 

Ion Marian LAZĂR - Deputat  
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