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   Parlamentul României 
     
     Camera Deputaților 

 

      GRUPUL PARLAMENTAR USR 
   

 ÎNTREBARE 
A/USR/101/16.02.2022 

 
Către: Virgil Daniel POPESCU, Ministrul Energiei 
De la: Ion Marian LAZĂR, deputat USR în circumscripția electorală Vâlcea nr.40 
 
Obiect: Situația lucrărilor la unitățile centralei nucleare de la Cernavodă 
 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

Având în vedere necesitatea consolidării securități energetice a României 

inclusiv prin punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție și ținând 

seama de obiectivele asumate prin Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei 

și Schimbărilor Climatice 2021-2030, cu autoritatea de care dispuneți, vă adresez 

rugămintea să îmi comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 

 

1. Când se anticipează reluarea lucrărilor la unitățile 3 și 4 ale centralei 

nucleare de la Cernavodă? 

2. Când se estimează darea în exploatare a acestor unități? 

3. Care sunt considerentele de ordin tehnic și financiar pentru care au 

fost sistate lucrările de construcție a unității 5 la centrala nucleară de la 

Cernavodă? 

4. S.N. Nuclearelectrica S.A. are în vedere realizarea unui studiu de 

fezabilitate privind continuarea lucrărilor la unitatea 5 a centralei 

nucleare de la Cernavodă? 
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5. Care este termenul estimat pentru finalizarea operațiunilor de 

retehnologizare a unității 1 de la această centrală nucleară? 

6. Care au fost impedimentele de ordin tehnic și financiar care au 

determinat amânarea finalizării instalației de detriere de la centrala 

nucleară Cernavodă? 

7. Care este termenul fixat pentru finalizarea lucrărilor la acestă 

instalație? 

8. Care sunt măsurile întreprinse în vederea dezvoltării unor capacități de 

producție ce vor folosi tehnologia SMR (small modular reactor)? 

9. S.N. Nuclearelectrica S.A. are în vedere realizarea unui studiu de 

fezabilitate privind construirea unei noi centrale nucleare care să nu 

utilizeze reactoare nucleare de mici dimensiuni?   

10. Care sunt investițiile ce vor fi realizate de S.N. Nuclearelectrica S.A la 

nivelul sucursalei FCN Pitești? 

 

 

Aștept răspuns oral și în scris.  
Cu aleasă considerație,  
 
Ion Marian LAZĂR - Deputat  
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