
 
 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

Întrebare 
A/USR/328/28.09.2020 

 
 
Către: Virgil Popescu 

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
  
De la: Cristina-Mădălina Prună 
 Deputat USR în circumscripția electorală nr. 42 București 
 
 
Obiectul întrebării: Planurile la nivel ministerial pentru deschiderea unor mine de extracție a 

grafitului pe teritoriul țării și pentru valorificarea acestei resurse 
 
Stimate domnule Ministru,  
 
La momentul actual, Europa importă masiv metale și materii prime necesare pentru activități precum construcția bateriilor, 
aparatelor electrice sau aliajelor superioare. În contextul anunțării viitoarei Alianțe Europene pentru metale și materii prime rare, 
s-au repornit discuțiile la nivel european despre importanța industriei bazate pe metale și materii rare, considerate a fi critice 
pentru economia viitorului. Grafitul, inclus în lista celor 20 de materii critice, reprezintă o resursă care a fost exploatată în 
România până în anul 1994, în cadrul minei de la Baia de Fier, acum închisă.  
 
Ca urmare a celor de mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
 

1. Există în planul ministerului realizarea unui studiu de fezabilitate pentru redeschiderea minei de grafit de la Baia de Fier                   
din județul Gorj? Dacă da, ce firme au fost contractate pentru realizarea acest studiu? 

2. Există în planul ministerului realizarea unui studiu de fezabilitate pentru deschiderea a noi mine de grafit? Dacă da, ce                   
firme au fost contractate pentru realizarea acest studiu? 

3. Ce alte planuri mai există la nivelul MEEMA pentru valorificarea resurselor de grafit de pe teritoriul țării? 
4. Există planuri la nivel ministerial de a întrebuința fonduri din cadrul programelor InvestEU și al Mecanismului pentru o                  

tranziție justă pentru reconversia economică a personalului din domeniul mineritului de cărbune spre domeniul              
mineritului de grafit? 

5. Ce alte resurse și materii prime rare potențiale mai pot fi valorificate pe teritoriul României? 
 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
 

Cu deosebită considerație și respect, 

Deputat 
Cristina-Mădălina Prună 

 
Data 

28/09/2020 
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