BIROU PARLAMENTAR
DEPUTAT IOAN DÎRZU
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Întrebare

Nr.10589A/28.05.2020

Adresată: Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României
Domnului Nicolae Ionel Ciucă, Ministrul Apărării Naționale
Domnului Virgil-Daniel POPESCU, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri
De către: Deputat Ioan Dîrzu
Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA

Obiectul interpelării: Femeie decedată la Fabrica de Arme Cugir

Stimate Domnule Ministru,
Femeia în vârstă de 53 de ani, rănită grav în urma unei explozii produsă în data de
22.05.2020 la Fabrica de Arme din Cugir, a decedat într-un spital din Bucureşti.
Victima exploziei a decedat marţi seara, 26 mai 2020, la Spitalul de Arşi din
Bucureşti. Femeia a fost transportată la această unitate medicală vineri, 22 mai 2020, cu un
elicopter SMURD. Femeia lucra pe o linie pe care se încărcau trasoare cu praf de puşcă. La
un moment dat, un trasor a luat foc şi a provocat o reacţie în lanţ, ceea ce a dus la o explozie
puternică. Victima a suferit arsuri pe 80% din suprafaţa corpului. O colegă a acesteia s-a ales
cu arsuri superficiale la mâini. În incinta respectivă lucrau 11 persoane1.
Directorii de la Fabrica de arme din Cugir au sporuri de peste 10.000 de lei în timp ce
muncitorii primesc până la 2000 lei și lucrează în condiții care încalcă normele de securitate
în muncă.
Noua conducere a Fabricii de Arme Cugir nu a luat nicio măsură de prevenire a
riscurilor știute de securitate în muncă și a încercat să mușamalizeze accidentul ca fiind unul
”minor” și ”perfect normal”.
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Disponiibl la:
https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/video-murit-femeia-ranita-grav-explozia-fabrica-armament-cugir-suferit-ar
suri-80-corp-1_5ece2f2f5163ec427133ea1e/index.html; accesat la data de 27.05.2020.
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În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 202 din
Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:
1. Dacă Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va trimite Corpul de
control al ministrului la Fabrica de Arme Cugir pentru a inspecta circumstanțele în
care a decedat o persoană la locul de muncă?
2. Dacă Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va destitui conducerea
Fabricii de Arme Cugir ca urmare a culpei grave în management ce a condus la
decesul persoanei?
3. Dacă managementul actual al Fabricii de Arme Cugir a luat măsuri concrete de
diminuare a riscurilor privind securitatea în muncă?
4. Dacă au existat intervenții ale unor politicieni locali PNL de numire a noii conduceri
la Fabrica de Arme Cugir?
5. Dacă Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei apreciază că Fabrica de
Arme Cugir este un loc sigur producerii de arme și că îndeplinește condițiile de
securitate în muncă?
6. Dacă persoanele vătămate și persoana decedată, respectiv familiile lor vor primi
despăgubiri din partea statului român? Care este valoarea despăgubirilor?
7. Dacă Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are un plan de
retehnologizare rapidă a secției unde s-a produs accidentul? Dacă da, care este
valoarea sumei alocate și timpul de execuție?

Cu deosebită considerație,
Deputat PSD de Alba
Ioan Dîrzu
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