
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaților 

 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu 

Ministrul Energiei 

De către Deputat Ioan Mang, Circumscripția electorală Bihor 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat  

Ședința Camerei Deputaților din data de 18.10.2021 

Obiectivul întrebării: Pregătirea sezonului rece 

 

 

 Domnule ministru, 

  

 Sezonul rece 2021-2022 pare să fi venit ca o surpriză (!) pentru Guvernul din care faceți 

parte. Odată cu scăderea temperaturilor iată că au re-apărut probleme majore în orașele 

României în ceea ce privește furnizarea agentului termic către populație. Un primar al 

partidului din care faceți parte, primarul municipiului Iași, a ajuns chiar să apeleze la Ambasada 

Poloniei pentru ajutor! Oradea, și alte municipii, anunță renunțarea la realizarea unor obiective 

de investiții datorită imposibilității de a susține, în paralel și încălzirea locuințelor oamenilor! 

 În contextul valului 4 al pandemiei care, și el, a prins Guvernul total nepregătit, a 

creșterii explozive a prețurilor atât la electricitate cât și la gaze, nu numai edilii dar și cetățenii, 

în general, sunt debusolați și resimt un acut sentiment de neputință, disperare și abandon! 

 Mai mult, am primit din tot județul Bihor semnale de la cetățeni și de la primării cu 

privire la HAOSUL care domnește în ceea ce privește aplicarea Legii consumatorului 

vulnerabil! Oamenii solicită informații primăriilor, care le răspund că nu le au pentru că, încă, 

așteaptă instrucțiuni de la Prefectură, care, la rândul lor, așteaptă instrucțiunile Guvernului. Și 

suntem deja în sezonul rece!... 

 Vă solicit, prin prezenta, să îmi comunicați (1) când și cum se va realiza procesul de 

aplicare a Legii consumatorului vulnerabil și (2) ce pregătiri, în mod concret, a realizat 

ministerul pe care îl conduceți pentru (a) pregătirea sezonului rece și (b) protejarea populației 

de efectele adverse ale contextului eminamente nefavorabil cu care ne confruntăm. 

Vă mulțumesc pentru colaborare. Solicit răspuns scris. 

 

  

 Ioan Mang 

 Deputat PSD 
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