
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

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 întrebării:  Demiterea secretarului de stat Cristian Simu 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Stimate Domnule Ministru, 

Femeia în vârstă de 53 de ani, rănită grav în urma unei explozii produsă în data de                 

22.05.2020 la Uzina Mecanică 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 persoane .  1

Secretarul de stat Cristian Simu a explicat că s-a produs un "incident" pe linia de fabricaţie a                 2

trasoarelor, incident care a generat un accident de muncă. De asemenea, acesta a declarat că               

"Incidente se întâmplă destul de des. (...)” .  3

1 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. 
2 Disponibl la:   
https://www.agerpres.ro/social/2020/05/22/secretar-de-stat-accidentul-de-la-fabrica-de-armament-din-cugir-
produs-pe-linia-de-fabricatie-a-trasoarelor--510711; accesat la data de 28.05.2020. 
3 Idem. 
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Declarația cinică și iresponsabilă a secretarului de stat sugerează că, într-o fabrică de             

arme, e normal să moară oameni. Această declarație arată că guvernul PNl încearcă să              

mușamalizeze și să reducă impactul accidentului mortal, lucru de neacceptat din partea unui             

guvern. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă, urmare a declarațiilor făcute, domnul Cristian Simu va fi demis din funcția de              

secretar de stat? 

2. Cum a gestionat domnul Cristian Simu retehnologizarea Uzinei Mecanice Cugir și           

prevenirea unor astfel de accidente? 

3. Dacă domnul Cristian Simu deține certificat de securitate pentru acces la informații            

clasificate? 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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